1ª Edição

CATÁLOGO
DE SERVIÇOS
DO GOVERNO
DE MINAS GERAIS
AOS MUNICÍPIOS

Sumário

Ficha técnica.......................................................................................................................................................4
Mensagem do Governador................................................................................................................................5
Introdução...........................................................................................................................................................6
Territórios de Desenvolvimento........................................................................................................................7
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA).................................................12
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SECTES)..............................................25
Secretaria de Estado de Cultura (SEC)..........................................................................................................29
Secretaria de Estado de Defesa Social (SEDS).............................................................................................49
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (SEDA)........................................................................57
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais (SEDINOR)........64
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (SEDE)..................................................................73
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana (SEDRU).........80
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC)........................90
Secretaria de Estado de Educação (SEE).....................................................................................................117
Secretaria de Estado de Esportes (SEESP)..................................................................................................123
Secretaria de Estado de Fazenda(SEF)........................................................................................................134
Secretaria de Estado de Governo (SEGOV)..................................................................................................138
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD).............................141
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SEPLAG)......................................................................146
Secretaria de Estado de Saúde (SES)..........................................................................................................152
Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social (SEDESE)...............................................206
Secretaria de Estado de Transporte e Obras Públicas (SETOP)................................................................216
Secretaria de Estado de Turismo (SETUR)..................................................................................................223
Lista de Siglas................................................................................................................................................233
Contatos de Órgãos Estaduais/Convênios .................................................................................................238

3

MENSAGEM DO GOVERNADOR
Ficha Técnica
Caro gestor,
Governador do Estado de Minas Gerais
Fernando Damata Pimentel

Desde que assumimos o governo de Minas iniciamos uma nova forma de diálogo
com os cidadãos do nosso estado. O compromisso de “Ouvir para Governar” se
traduziu em projetos e ações, dentre eles, a realização dos Fóruns Regionais

Secretário de Governo

de Governo nos 17 Territórios de Desenvolvimento de Minas Gerais. Um dos

Odair José da Cunha

objetivos centrais desse novo modo de governar é aproximar o Estado da
realidade dos mineiros, levando nossos programas para além das sedes de

Subsecretário de Assuntos Municipais
Marco Antônio Viana Leite

Secretário de Planejamento e Gestão
Helvécio Miranda Magalhães Júnior

seus órgãos e secretarias, descentralizando a tomada de decisão e tornando a
participação da sociedade uma política de Estado.
Grande parte de nossas ações são executadas de forma compartilhada com
as prefeituras, hoje parceiras essenciais para alcançarmos a redução das
desigualdades regionais. Para ampliarmos essa cooperação e estarmos cada vez

Subsecretário de Gestão da Estratégia Governamental

mais próximos do poder local, criamos o Catálogo de Serviços aos Municípios,

César Cristiano de Lima

documento que apresenta todos os programas destinados às administrações
municipais que o governo estadual oferece.

Equipe técnica SEGOV:
Ana Carolina Nery Queiroz
Camila Silvana Souza e Silva
Larissa Lins da Mata Coimbra
Ivan Massimo Pereira Leite
Samuel Henrique Maciel

Além das linhas de captação de recursos, estão descritas oportunidades de
apoio técnico que podem contribuir para que as prefeituras atendam à crescente
demanda da população por serviços públicos de qualidade. Acreditamos que
para enfrentar esse desafio é preciso um trabalho cada vez mais próximo entre
Estado e municípios. Contem sempre com o Governo de Minas como um aliado.
Desejo aos prefeitos, vereadores e gestores municipais uma boa leitura.

Equipe técnica SEPLAG:
Ademir Ribeiro de Souza Júnior
Felipe Drumond Araújo
Gustavo Henrique de Andrade
Josiane Godoy Ferreira Cândido Corrêa
Tamires Natalia Brumer Pedrosa

INTRODUÇÃO

TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO

O Grupo de Apoio aos Municípios (GTAM), coordenado pela Secretaria de Governo (SEGOV) e pela

Em 2015, o Governo de Minas Gerais criou o conceito de Territórios de Desenvolvimento. Para

Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG), apresenta o “Catálogo de Serviços aos Municípios”.

garantir a participação de todos, dividiu o Estado em 17 regiões, separadas a partir de critérios

O objetivo deste documento é reunir os serviços ofertados pelas Secretarias de Estado às prefeituras,

socioeconômicos, culturais e geográficos. Em cada um desses Territórios foi instalado um Fórum

assim como contribuir para o acesso dos municípios aos serviços disponibilizados pelo governo

Regional em que reuniões presenciais são realizadas de forma a contribuírem continuamente para

estadual.

o planejamento das ações de governo.

O GTAM é composto por representantes de todas as Secretarias de Estado e tem como finalidade

Este novo modelo procura dialogar com a sociedade a fim de traçar diagnósticos e, a partir deles,

discutir e integrar as ações estaduais voltadas aos municípios, bem como levantar, consolidar e

buscar as melhores soluções para as necessidades da população mineira. Cada território tem a

centralizar as informações, programas e projetos afetos a esta temática. O Catálogo constitui-se em

coordenação de um Secretário Executivo. São eles os responsáveis pela realização das atividades

uma obra coletiva e foi desenvolvido por meio de reuniões individuais com os demais órgãos do

periódicas dos Fóruns, assim como pela articulação entre o poder público, os representantes eleitos

Estado para listagem dos serviços voltados aos municípios.

da sociedade civil organizada e não organizada e demais órgãos estaduais e federais presentes

Esta publicação está organizada por Secretarias e os serviços estão categorizados em oportunidades
de captação de recursos, assessoramento técnico, articulação com o público-alvo da política,
dentre outros. Ressalta-se que a formalização de convênios não foi categorizada como serviço

no território. Eles formam o Colegiado Executivo do território e visitam os municípios, promovendo
esclarecimentos e informações necessárias para o desenvolvimento das atividades propostas nos
fóruns e elaboração de políticas públicas.

neste catálogo, porém, como é um procedimento obrigatório para a execução de algumas políticas

Deste modo, os Secretários Executivos e o Colegiado Executivo são importantes parceiros das

públicas, serão disponibilizados em anexo os contatos de todos os responsáveis diretos nos órgão

prefeituras, visto que realizam atividades recorrentes de aproximação com os órgãos dos governos

estaduais.

federal e estaduais. Por isso, este Catálogo de Serviços aos Municípios disponibiliza aos prefeitos o

Estão disponibilizadas neste documento as regionalizações adotadas pelos diversos órgãos, bem
como a disposição dos 17 Territórios de Desenvolvimento, contendo o contato dos seus Secretários
Executivos. Estas informações são de suma importância para que as instâncias governamentais

contato profissional dos Secretários Executivos dos Territórios de Desenvolvimento. Isso permitirá
que Minas Gerais construa políticas públicas que respeitem as características regionais e promovam
o desenvolvimento integrado dos 17 Territórios de Desenvolvimento do estado.

interajam entre si para melhor oferta e execução de serviços públicos.
O Catálogo deve ser utilizado por prefeitos, vereadores, gestores municipais e articuladores do
Governo de Minas Gerais nos Territórios de Desenvolvimento, como secretários executivos, membros
dos Colegiados Executivos dos Fóruns Regionais e funcionários estaduais.
Para acessar determinado serviço deste Catálogo ou solucionar quaisquer dúvidas, basta entrar
em contato com o responsável por telefone ou e-mail institucional. Ressalte-se que este material
de trabalho é dinâmico, e, portanto, algumas ações podem sofrer alterações posteriores a esta
publicação, bem como a disponibilidade do serviço, em virtude da conjuntura econômica.
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TERRITÓRIOS DE DESENVOLVIMENTO

Território Metropolitano (Belo Horizonte)
Secretário Executivo: RONALDO MANASSÉS
Telefone: 31-984341837
E-mail: ronaldo.manasses@governo.mg.gov.br

8

Território Noroeste (Vazante)
Secretário Executivo: GABRIEL AFRÂNIO ROSA DE FARIA BARRA
Telefone: 31-98407-5205
E-mail: gabriel.barra@governo.mg.gov.br

Território Oeste (Santa Luiza)
Secretário Executivo: WILLIAM VINÍCIUS LOPES CARMARGOS
Telefone: 31-98445-2343
E-mail: william.camargos@governo.mg.gov.br

Território Norte (Montes Claros)
Secretário Executivo: SUED KENNEDY PARRELA BOTELHO
Telefone: 31-98330-2899
E-mail: sued.botelho@governo.mg.gov.br

Território Caparaó
Secretário Executivo: GISELE APARECIDA RODRIGUES MALTA
Telefone: 31-98445-9879
E-mail: gisele.malta@governo.mg.gov.br

Território Médio e Baixo Jequitinhonha (Almenara)
Secretário Executivo: DALMO GONÇALVES COSTA
Telefone: 31-98335-1142
E-mail: dalmo.costa@governo.mg.gov.br

Território Mata (Juiz de Fora)
Secretário Executivo: LABENERT MENDES RIBEIRO
Telefone: 31-98450-9582
E-mail: labenert.ribeiro@governo.mg.gov.br

Território Mucuri (Águas Formosas)
Secretário Executivo: JOSÉ ROMÁRIO RODRIGUES DA SILVA
Telefone: 31-98402-3409
E-mail: jose.romario@governo.mg.gov.br

Território Vertentes (Barroso)
Secretário Executivo: VERA APARECIDA RODRIGUES PEREIRA
Telefone: 31-98459-4076
E-mail: vera.pereira@governo.mg.gov.br

Território Alto Jequitinhonha (Santo Antônio do Jacinto)
Secretário Executivo: RANIENE JOSÉ DA SILVA
Telefone: 31-98402-6726
E-mail: raniene.silva@governo.mg.gov.br

Território Sul (Heliodora)
Secretário Executivo: ERCILIO CONFORT LORENA
Telefone: 31-98496-6933
E-mail: ercilio.lorena@governo.mg.gov.br

Território Central (Curvelo)
Secretário Executivo: VIRIATO MASCARENHAS GONZAGA III
Telefone: 31-98410-1772
E-mail: viriato.mascarenhas@governo.mg.gov.br

Território Sudoeste (Boa Esperança)
Secretário Executivo: JUAREZ MOREIRA
Telefone: 31-98400-2407
E-mail: juarez.moreira@governo.mg.gov.br

Território Vale do Rio Doce (Governador Valadares)
Secretário Executivo: FÁBIO FERNANDES BRASILEIRO
Telefone: 31-98411-8361
E-mail: fabio.brasileiro@governo.mg.gov.br

Território Triângulo Norte (Uberlândia)
Secretário Executivo: MARGONARI MARCOS VIEIRA
Telefone: 31-98402-0821
E-mail: margonari.vieira@governo.mg.gov.br

Território Vale do Aço (Ipatinga)
Secretário Executivo: ELIEL MIRANDA TAVARES
Telefone: 31-98413-5092
E-mail: eliel.tavares@governo.mg.gov.br

Território Triângulo Sul (Uberaba)
Secretário Executivo: SEBASTIÃO SEVERINO ROSA
Telefone: 31-98405-9932
E-mail: sebastiao.rosa@governo.mg.gov.br
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PROGRAMA TECNOCAMPO
Ação
Assessoramento técnico

Descrição
A SEAPA presta assessoramento técnico a organizações sociais para implementar medidas
inovadoras que promovam o desenvolvimento das atividades produtivas agropecuárias. Este
processo é realizado por meio do fortalecimento dessas entidades, através da integração entre
os setores, da difusão do conhecimento, do desenvolvimento tecnológico, do crescimento
econômico e da inclusão social.

Portal

Parceiros

www.agricultura.mg.gov.br

EMATER, EPAMIG, IMA e RURALMINAS

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Convênios de entrada e saída

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Conforme legislação de convênios

Subunidade

Responsável

Subsecretaria de Desenvolvimento
Rural Sustentável

Lucas Rocha Carneiro

E-mail

Telefone

lucas.carneiro@agricultura.mg.gov.br

(31)3915-8558

Observações

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA,
PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (SEAPA)

O Programa TecnoCampo desenvolve ações de fomento e aplicação das tecnologias de boas
práticas agrícolas e de bem-estar animal, de sistemas de produção sustentáveis, de redução
de emissão de gases de efeito estufa, de adaptações às mudanças climáticas, de melhoria da
produtividade e qualidade dos produtos, de comercialização e de abastecimento. A Prefeitura
poderá participar desta ação apoiando a organização e participação dos produtores nos
eventos técnicos.
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MANEJO INTEGRADO DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS

PROGRAMA GERAÇÕES NO CAMPO

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Intermediação e articulação com público-alvo

Descrição

Descrição

A SEAPA presta assessoramento técnico para elaboração de projetos para revitalização de
sub-bacias hidrográficas. Esta ação objetiva o aumento da quantidade e da qualidade de
água e a conservação do solo, por meio de infraestruturas com foco nas bacias hidrográficas.
As prefeituras poderão solicitar apoio para elaboração destes projetos, visando a captação de
recursos federais ou estaduais para execução das obras.

A SEAPA viabiliza a capacitação aos jovens através da implementação de infraestruturas
e fornecimento de insumos e serviços, a fim de desenvolver um ambiente favorável ao
empreendedorismo no meio rural. As prefeituras podem participar da ação apoiando a seleção
dos beneficiários e na aquisição de equipamentos para implantação de projetos desenvolvidos
pela juventude do campo.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.agricultura.mg.gov.br

EMATER, CODEVASF e RURALMINAS

www.agricultura.mg.gov.br

EMATER

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Licitação

Prefeituras

Licitação

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Apresentar a documentação necessária,
executar as obras e prestar contas.

Sim

Apresentar a documentação necessária,
executar as obras e prestar contas.

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Subsecretaria de Desenvolvimento
Rural Sustentável

José Ricardo Ramos Roseno

Superintendência de Desenvolvimento
Social e Ambiental

Fabrícia Ferraz Mateus Lopes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

jose.roseno@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-9725

fabricia.mateus@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-8529

Observações

Observações

O manejo de sub-bacias ocorre por meio da construção de infraestruturas tais como: terraços,
bacias de captação de água de chuva, cercamento de nascentes, matas ciliares e de topo
de morro além da recuperação de estradas vicinais de forma sustentável em sub-bacias
hidrográficas. Atualmente, a ação é realizada em sub-bacias do rio São Francisco.

Esta ação tem como objetivo reduzir as causas que vêm promovendo o acentuado êxodo de
jovens do campo. Para acessar este serviço, o município deve manter convênio firmado com
a EMATER.
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PROGRAMA IRRIGA MINAS

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Disponibilização de estudos e de informações

Descrição

Descrição

A SEAPA promove a expansão da agricultura irrigada no estado de forma sustentável. Esta
ação tem como estratégia básica a incorporação de áreas de pastagens degradadas, culturas
de sequeiro e a gestão compartilhada dos recursos hídricos. O desenvolvimento da agricultura
irrigada deve estar em conformidade com o Plano Diretor de Agricultura Irrigada (PAI).

A SEAPA disponibiliza em seu site institucional relatórios mensais sobre o agronegócio mundial,
brasileiro e mineiro. Os documentos contêm informações sobre produção, área, exportações no
setor e os preços dos produtos do agronegócio mineiro no mercado.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.agricultura.mg.gov.br

EMATER, CODEVASF e RURALMINAS

www.agricultura.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Licitação

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Apresentar a documentação necessária,
executar as obras e prestar contas.

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Desenvolvimento
Social e Ambiental

José Ricardo Ramos Roseno

Superintendência Política e Economia Agrícola

João Ricardo Albanez

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

jose.roseno@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-9725

joao.albanez@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-8601

Observações

Observações

As prefeituras podem demandar para a Secretaria o assessoramento técnico para elaboração
de Plano para expansão da Agricultura Irrigada no município. Para acessar este serviço, a
prefeitura deve manter convênio firmado com a EMATER.

Os relatórios podem ser instrumentos utilizados para subsidiar o governo e as prefeituras
na formulação de políticas públicas no meio rural e para auxiliar os produtores na tomada
de decisão quanto às questões relacionadas ao mercado e à produção agropecuária nos
municípios.
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ADEQUAÇÃO SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL DAS PROPRIEDADES RURAIS

SEMANA INTERNACIONAL DO CAFÉ

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Intermediação e articulação com público-alvo

Descrição

Descrição

A SEAPA auxilia os agricultores na elaboração do Plano de Adequação das Propriedades
e orienta a operacionalização do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O objetivo desta ação é
fomentar e incentivar a produção agropecuária e proteção ambiental, integrando tecnologia
às políticas públicas de agropecuária, meio ambiente e recursos hídricos através de uma visão
sistêmica da propriedade rural.

A SEAPA contribui para o desenvolvimento da Semana Internacional do Café (SIC). O evento
tem como objetivo principal reunir toda a cadeia produtiva do setor cafeeiro – nacional e
internacional – em prol do crescimento social e economicamente sustentável do café
brasileiro. As prefeituras podem apoiar a participação de produtores, cooperativas e empresas
do município no evento.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.agricultura.mg.gov.br

EMATER

www.agricultura.mg.gov.br

SEBRAE e FAEMG

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Licitação

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Apresentar a documentação necessária,
executar as obras e prestar contas.

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Desenvolvimento
Social e Ambiental

Roberth Rodrigues e Silva

Assessoria Técnica do Café

Niwton Castro Moraes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

roberth.silva@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-8504

niwton.moraes@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-8808

Observações

Observações

As prefeituras podem demandar este serviço no município. Para acessar o serviço, o município
deve manter convênio firmado com a EMATER.

Atualmente, o evento é uma das principais ações de promoção do café de Minas Gerais e do
Brasil e tem como foco desenvolver o mercado brasileiro e divulgar a qualidade dos cafés
nacionais para o mercado interno e para os países compradores, além de potencializar ao
máximo o resultado econômico e social desse setor.
A exposição dos produtores e cafeicultores locais possibilita expandir sua área de atuação,
contatando empresas e profissionais de diversos países, além de realizar negócios e ampliar
mercado com os principais compradores.
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ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS

PROGRAMA MINAS PECUÁRIA

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEAPA realiza assessoramento técnico aos gestores municipais para elaboração de projetos
que visem a captar recursos para desenvolvimento de ações que promovam o desenvolvimento
sustentável da atividade agrícola de Minas Gerais. Para solicitar o serviço, a prefeitura deve
entrar em contato com o setor responsável pela área temática desejada.

A SEAPA, por meio desta ação, promove a geração e ampliação de renda do produtor rural,
estabelecendo sistemas de produção sustentáveis e proporcionando aos produtores rurais
meios e condições para apropriarem-se de tecnologias e de estratégias de gestão do sistema
de produção. As prefeituras podem demandar a ação no município, para isto deve manter
convênio com a EMATER.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.agricultura.mg.gov.br

Não se aplica

www.agricultura.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

-

Disponível

Quem pode acessar
Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Prefeituras

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

Sim

Não se aplica

Ver abaixo, conforme a temática

Ver abaixo, conforme a temática

E-mail

Telefone

Subunidade

Responsável

Ver abaixo, conforme a temática

Ver abaixo, conforme a temática

Superintendência Política e Economia Agrícola

João Ricardo Albanez

E-mail

Telefone

joao.albanez@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-8601

Observações
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Subunidade

Responsável

E-mail

Assessoria Técnica em Café

Niwton Castro Moraes

niwton.moraes@agricultura.mg.gov.br

Assessoria de Relações Internacionais

Bruno Yokoi

bruno.yokoi@agricultura.mg.gov.br

Superintendência de Política e Economia Agrícola

João Ricardo Albanez

joao.albanez@agricultura.mg.gov.br

Superintendência de Interlocução e Agroindústria

Milton Flávio Nunes

milton.nunes@agricultura.mg.gov.br

Superintendência de Desenvolvimento Agropecuário

Lucas Rocha Carneiro

lucas.carneiro@agricultura.mg.gov.br

Superintendência de Desenvolvimento Social e Ambiental

Rodrigo Carvalho Fernandes

rodrigo.fernandes@agricultura.mg.gov.br

Observações
O Programa Minas Pecuária está alicerçado em nove diretrizes: assistência técnica e extensão
rural, pesquisa e inovação tecnológica, gestão da atividade, boas práticas de produção,
qualidade dos produtos, sanidade animal, melhoramento genético, infraestrutura e logística,
políticas setoriais e marcos regulatórios.
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FEIRA AGROPECUÁRIA

FORTALECIMENTO DO PARQUE AGROINDUSTRIAL

Ação

Ação

Intermediação e articulação com público-alvo

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEAPA estimula a criação ou revitalização de feiras e exposições municipais, com o objetivo
de fortalecer a tradição e importância do meio rural e da produção agropecuária, visando
aspectos econômicos, sociais e culturais. Tais eventos possuem grande potencial na difusão de
conhecimento e geração de negócios para as cadeias produtivas da agropecuária no município
e região.

A SEAPA oferece apoio técnico para elaboração de estratégias de ampliação da industrialização
dos produtos agropecuários nos municípios. Este serviço visa a promover o fortalecimento e
a ampliação do parque agroindustrial de Minas Gerais, gerando vantagens para os elos da
cadeia produtiva estadual, emprego e renda.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.agricultura.mg.gov.br

FAEMG, IMA e EMATER

www.agricultura.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Desenvolvimento
Agropecuário

Lucas Rocha Carneiro

Superintendência de Interlocução e
Agroindústria

Milton Flávio Nunes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

lucas.carneiro@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-8558

milton.nunes@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-8598

Observações

Observações

As prefeituras que desejarem criar ou revitalizar as feiras e exposições agropecuárias no
município devem entrar em contato com a Secretaria.

Neste sentido, esta ação visa a investir na qualidade do alimento, no abastecimento e na
segurança do alimento; na infraestrutura das cadeias agropecuárias e na produção e
processamento de insumos. As prefeituras interessadas devem enviar ofício à Secretaria.
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PROGRAMA DE REGIONALIZAÇÃO DE FRIGORÍFICOS
Ação

Ação

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEAPA presta apoio técnico para elaboração de propostas de instalação de frigoríficos
municipais ou regionais, a fim de combater o abate clandestino. Este serviço é baseado na
Política Pública de Abastecimento de Carnes Controladas e Seguras à População. As prefeituras
interessadas em instalar frigoríficos devem entrar em contato com a Secretaria para solicitar
o assessoramento técnico.

Portal

Parceiros

www.agricultura.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Superintendência de Interlocução e
Agroindústria

José Ricardo Ramos Roseno

E-mail

Telefone

jose.roseno@agricultura.mg.gov.br

(31) 3915-9725

Observações

Portal

Parceiros

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

Este Programa apresenta diretrizes que objetivam despertar o interesse de empreendedores
da cadeia produtiva de carnes, buscando dar viabilidade econômica aos pequenos
estabelecimentos de abate, por meio do aumento da escala de produção.
Essa meta poderá ser alcançada mediante implementação do Programa de Regionalização de
Frigoríficos no Estado de Minas Gerais, em consonância com as recomendações da Organização
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura – FAO.
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SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR (SECTES)
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PROGRAMA MINAS DIGITAL – CENTRO
VOCACIONAL TECNOLÓGICO (CVT)

PROGRAMA MINAS DIGITAL – HUBS DE INOVAÇÃO

Ação

Ação

Captação de recursos

Captação de recursos

Descrição

Descrição

A SECTES tem como objetivo implantar unidades do Centro Vocacional Tecnológico (CVT). O
espaço promove a inclusão e o desenvolvimento social sustentável por meio da articulação
de ações governamentais, especialmente a promoção da extensão tecnológica articulada à
pesquisa aplicada e à educação profissional e tecnológica. Para acessar este serviço, basta
entrar em contato com a Secretaria.

A SECTES tem como objetivo implantar hubs de inovação nos Territórios de Desenvolvimento,
observando as vocações regionais. Os polos contarão com Universidades Abertas Integradas
(UAITECs), parques tecnológicos, startups e instituições de ensino superior. Para acessar este
serviço, basta entrar em contato com a Secretaria.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.tecnologia.mg.gov.br

Não se aplica

www.tecnologia.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Sim

Ver calendário

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Adesão

Prefeituras

Termo de Adesão

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Fornecimento do local e manutenção básica

Sim

Fornecimento do local e manutenção básica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Inovação Social

Olivan Rodriguez

Superintendência de Inovação Social

Olivan Rodriguez

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

olivan.rodriguez@tecnologia.mg.gov.br

(31) 3915-4911

olivan.rodriguez@tecnologia.mg.gov.br

(31) 3915-4911

Observações

Observações

O Centro Vocacional Tecnológico (CVT) é um espaço voltado ao desenvolvimento, promoção
e oferta de serviços e produtos voltados ao fortalecimento dos sistemas produtivos locais por
meio da extensão tecnológica e do desenvolvimento de tecnologias sociais, e da realização de
atividades de educação profissional de base tecnológica.

Os hubs de Inovação são espaços de inovação e excelência corporativa que oferecem cursos de
empreendedorismo, cursos voltados para tecnologia, espaço de coworking, startups, estações
de trabalho, monitoria e mentoria, espaço de convivência e salas de teleconferência.

Este serviço é disponibilizado através da Rede Universidade Aberta e Integrada de Minas
Gerais (UAITEC), que visa a oferecer, de forma gratuita, qualificação profissional por meio da
implantação de uma rede de polos de educação a distância.
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Este serviço é disponibilizado através da Rede Universidade Aberta e Integrada de Minas
Gerais (UAITEC), que visa oferecer, de forma gratuita, qualificação profissional por meio da
implantação de uma rede de polos de educação a distância.
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IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO CIDADES DIGITAIS
JOVEM DO FUTURO
Ação

Ação

Captação de recursos

Descrição

Descrição

A SECTES vai implantar núcleos para apoiar os municípios na realização de chamadas e
execução do programa Cidades Digitais. O programa prevê a implantação de infraestrutura de
conexão entre órgãos, equipamentos públicos locais e internet com conexões ponto a ponto,
de acordo com as especificidades de cada município e de áreas de cobertura com tecnologia
Wi-Fi.

Portal

Parceiros

www.tecnologia.mg.gov.br

SEE

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Adesão

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Fornecimento do local e manutenção básica

Subunidade

Responsável

Superintendência de Inovação Social

Olivan Rodriguez

E-mail

Telefone

olivan.rodriguez@tecnologia.mg.gov.br

(31) 3915-4911

Observações

Portal

Parceiros

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

O objetivo do Programa de Cidades Digitais é estabelecer uma política contínua e efetiva que
integre outras ações de inclusão digital e que seja sustentável ao longo do tempo. Tomando
como base essa perspectiva, o Projeto Cidades Digitais é apresentado como um projeto
estruturante cuja meta é contribuir para estabelecer uma cultura digital na sociedade brasileira.
Trata-se de uma perspectiva transformadora de inclusão, por oferecer à sociedade acesso e
compartilhamento de conteúdos que permitam às pessoas uma maior atuação para modificar
a realidade que as cerca. Isto significa garantir às comunidades autonomia e capacidade de
serem protagonistas nas decisões que lhes dizem respeito.
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SECRETARIA DE ESTADO
DE CULTURA (SEC)
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30

FUNDO ESTADUAL DE CULTURA (FEC)

LEI ESTADUAL DE INCENTIVO À CULTURA (LEIC)

Ação

Ação

Captação de recursos e assessoramento técnico

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEC realiza duas ações relacionadas ao Fundo Estadual de Cultura (FEC). A primeira consiste
em repassar recursos aos municípios e entidades culturais anualmente, através de editais,
para selecionar projetos. A segunda ação consiste em ofertar apoio técnico para elaboração de
projetos culturais através de cursos, palestras e treinamentos presenciais.

A SEC realiza ações de capacitação e assessoramento dos projetos para pleitear recursos junto
à Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A inscrição dos projetos candidatos aos benefícios da lei
é gratuita e segue as regras do edital divulgado anualmente. As prefeituras podem atuar como
mobilizadoras, convocando a comunidade local para participar destas ações.

Portal

Parceiros

www.cultura.mg.gov.br/index.php/component/
gmg/page/1658-fundo-estadual-de-cultura

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Portal

Parceiros

www.cultura.mg.gov.br/gestor-cultural/fomento/
lei-estadual-de-incentivo-a-cultura

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras e Organizações da Sociedade Civil

Ver quadro abaixo

Prefeituras e Organizações da Sociedade Civil

Ver quadro abaixo

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Ver quadro abaixo

Sim

Ver quadro abaixo

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Fomento e Incentivo à
Cultura

Flávio de Tarso

Superintendência de Fomento e
Incentivo à Cultura

Sônia Valadares

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

fec@cultura.mg.gov.br

(31) 3915-2625

leiestadual@cultura.mg.gov.br

(31) 3915-2717

Observações

Observações

O Fundo Estadual de Cultura (FEC) é um importante instrumento de promoção do desenvolvimento
cultural das diversas regiões do estado, com foco prioritário no interior. Seu objetivo é o repasse
direto de recursos para projetos culturais das mais diversas áreas que tradicionalmente
encontram alguma dificuldade em conseguir apoio no mercado. As capacitações são geralmente
realizadas na ocasião em que são publicados os editais. Os treinamentos são totalmente gratuitos,
desenvolvidos e ministrados pela equipe técnica.

A Lei de Incentivo à Cultura (LEIC) é um mecanismo de apoio à produção cultural do Estado
para o incentivo à execução de projetos artístico-culturais, por meio de dedução do ICMS. Os
projetos artístico-culturais podem abranger eventos, festivais, seminários, oficinas, bolsas de
estudo, dentro de diversas áreas culturais. O apoio técnico é realizado anualmente, quando são
publicados os editais nos municípios solicitantes do serviço.
Ação

Instrumento Jurídico

Contrapartida

Prefeitura deve repassar 20% do valor do projeto
selecionado em recursos financeiros e/ou permuta

Captação de Recursos

Certificado de Aprovação e
Declaração de Incentivo

Responsabilidade do incentivador

Infraestrutura necessária à realização
das atividades

Assessoramento Técnico

Não se aplica

Infraestrutura necessária à realização das atividades

Ação

Instrumento Jurídico

Contrapartida

Captação de Recursos

Contrato

Assessoramento Técnico

Termo de Compromisso
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CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

REALIZAÇÃO DE OFICINAS PARA A FORMAÇÃO ARTÍSTICA

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Promoção de cursos e de capacitações

Descrição

Descrição

A SEC oferece capacitação para elaboração de prestação de contas dos projetos aprovados
e executados por empreendedores culturais nos mecanismos de fomento – a Lei Estadual de
Incentivo à Cultura (LEIC) e o Fundo Estadual de Cultura (FEC) –, através de cursos, palestras
e treinamentos presenciais.

A SEC realiza oficinas artístico-culturais nos municípios, com o objetivo de promover ações que
visem a estimular o desenvolvimento de vocações artísticas, bem como fomentar e divulgar a
cultura mineira em todas as suas expressões e diversidade regionais. A prefeitura interessada
em promover estes cursos pode entrar em contato e pleitear a realização de oficinas na sua
região.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.cultura.mg.gov.br

Não se aplica

www.cultura.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras e Organizações da Sociedade Civil

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Infraestrutura necessária à realização
das atividades

Sim

Espaço para a realização das oficinas

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Fomento e
Incentivo à Cultura

Janaina Silva

Superintendência de Interiorização
e Ação Cultural

Janaina Maquiaveli Cardoso

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

pc.sfic@cultura.mg.gov.br

(31) 3915-2691

dpai.sac@cultura.mg.gov.br

(31) 3916-9412

Observações

Observações

Nas atividades programadas, além de orientar o preenchimento dos formulários específicos para
a Prestação de Contas, são apresentados os instrumentos de fomento e as legislações culturais
vigentes. Estas capacitações são realizadas nos diversos municípios do estado que solicitem
o serviço à SEC. Enfatiza-se que os treinamentos são totalmente gratuitos, desenvolvidos e
ministrados pela equipe técnica da Superintendência de Fomento e Incentivo à Cultura – SFIC.

As oficinas a serem pleiteadas pelo município podem ser: canto e coral, oficinas para a formação
de maestros, oficinas de formação em cultura popular, oficinas de construção de tambores,
oficinas de restauro de instrumentos de sopro, oficinas de técnicas circenses, oficinas de artes
plásticas, oficinas de teatro e oficinas de empreendedorismo cultural.
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ASSESSORIA NA GESTÃO DE MUSEUS MUNICIPAIS

ENCONTROS DE MUSEUS MUNICIPAIS

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Intermediação e articulação com público-alvo

Descrição

Descrição

A SEC promove ação de assessoramento técnico individualizado aos museus municipais no
que tange às seguintes atividades: elaboração dos seus planos museológicos – desde a criação
até a gestão do plano; ações de exposição, processamento técnico e verificação da reserva
técnica dos museus; no acondicionamento e guarda da memória, na comunicação do museu
com a sociedade e no próprio fazer artístico.

A SEC promove os Encontros Regionais e o Encontro Estadual de Museus de Minas Gerais. Os
eventos têm como objetivo ampliar e possibilitar o diálogo entre convidados e os profissionais
envolvidos no âmbito museológico, bem como discutir temáticas diversas relativas à gestão
dos museus municipais.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.cultura.mg.gov.br

Não se aplica

www.cultura.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Deslocamento do representante do município
até o local onde será prestada a assessoria

Sim

Espaço, equipamentos e lanche para realização
dos encontros

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Desenvolvimento e Ações Museais

Ana Maria Werneck

Diretoria de Desenvolvimento e Ações Museais

Ana Maria Werneck

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

ana.werneck@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1133

ana.werneck@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1133

Observações

Observações

Durante o ano, a Superintendência de Museus e Artes Visuais promove, em média, assessoria
técnica a 30 municípios.

A partir da criação do Sistema Brasileiro de Museus (SBM), nota-se uma crescente articulação
pela organização, desenvolvimento e valorização das instituições museológicas brasileiras.
Duas ações políticas do governo federal no campo museológico vieram confirmar e fortalecer a
importância cultural da grande e diversificada rede de museus espalhada por todo o território
nacional: a criação do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) e a instituição da lei que define
o Estatuto de Museus.
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CESSÃO DE ESPAÇOS NOS MUSEUS E PEÇAS EM COMODATO
Ação

Ação

Apoio técnico e captação de recursos

Disponibilização de estudos e informações

Descrição

Descrição

A SEC disponibiliza espaços nos museus para a realização de palestras, cursos, eventos e
capacitações. Além disso, a Secretaria também realiza cessão de peças em comodato aos
municípios, para a realização de exposições. Os museus que oferecem tal serviço são o Museu
Mineiro, o Centro de Arte Popular e o Museu Militar, em Belo Horizonte, e o Museu do Crédito
Real, em Juiz de Fora.

A SEC criou o Sistema Integrado de Acesso do Arquivo Público Mineiro (SIAAPM) com o objetivo
de democratizar a consulta aos acervos documentais sob sua guarda. Trata-se de uma base
informatizada para a disponibilização do acervo documental, na qual o município encontra
orientação para fins de criação, cadastro e manutenção do seu arquivo.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.cultura.mg.gov.br

Não se aplica

www.siaapm.cultura.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Ver quadro abaixo

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Ver quadro abaixo

Ver quadro abaixo

Superintendência do Arquivo Público Mineiro

Thiago Veloso Vitral

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sum.comunicacao@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1109

apm@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1167

Observações

36

SISTEMA INTEGRADO DE ACESSO DO ARQUIVO
PÚBLICO MINEIRO (SIAAPM)

Observações

Ação

Instrumento Jurídico

Contrapartida

Responsável

Cessão de Espaços nos Museus

Assessoria de
Comunicação (SUMAV)

Não se aplica

Angelina Gonçalves

Cessão de Peças em Comodato

Diretoria de Gestão de
Acervos Museológicos

Devolução das peças

Vinicius Duarte Moreira

No SIAAPM estão disponíveis, para consulta, instrumentos de pesquisa, documentos
(manuscritos, iconográficos, cartográficos e filmográficos), a coleção da centenária Revista do
Arquivo Público Mineiro e de fichas catalográficas dentro da Plataforma Hélio Gravatá, entre
outros. A Instituição tem como meta inserir anualmente novos fundos e coleções, acervos
documentais e bibliográficos no sistema.
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VISITA TÉCNICA AOS ARQUIVOS MUNICIPAIS
Ação

Ação

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEC faz visitas técnicas aos municípios com o propósito de prestar assessoria quanto a
gestão de documentos e a organização e preservação de acervos documentais, mediante
demanda das prefeituras. Além disso, a Secretaria também presta apoio para elaboração de
laudo técnico e orientação de projetos de preservação e recuperação dos acervos municipais
em caso de deterioração, sinistro ou desastre.

A SEC presta atendimento presencial, on-line ou por telefone com o objetivo de apoiar
tecnicamente a constituição e a gestão de arquivos nos municípios. A prefeitura interessada
deve entrar em contato para solicitar o serviço.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.siaapm.cultura.mg.gov.br

MPMG

www.siaapm.cultura.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Deslocamento até a sede do Arquivo Público
Mineiro para atendimento presencial

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência do Arquivo Público Mineiro

Thiago Veloso Vitral

Superintendência do Arquivo Público Mineiro

Thiago Veloso Vitral

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

apm@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1167

apm@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1167

Observações
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ASSESSORAMENTO TÉCNICO
EM GESTÃO DE ARQUIVOS

Observações

39

ASSESSORIA TÉCNICA ÀS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS

CAPACITAÇÃO PARA SERVIDORES DAS
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS

Assessoramento técnico

Promoção de cursos e de capacitações

Descrição

Descrição

A SEC presta apoio técnico aos municípios para tratar de assuntos relativos à dinamização e
melhoria das bibliotecas públicas. Dentre os assuntos tratados estão a organização de acervos
e espaços físicos; seleção, tratamento e descarte de acervos; equipamentos e mobiliário;
modelos de lei de criação e de denominação das bibliotecas públicas; informatização de
acervos e serviços; desenvolvimento de ações de incentivo à leitura.

A SEC promove cursos de capacitação sobre noções básicas de atuação em bibliotecas públicas.
Dentre as temáticas abordadas estão a formação e organização do acervo, características
do espaço físico e do mobiliário, medidas preventivas de conservação dos livros, ações de
incentivo à leitura, relação da biblioteca pública com a comunidade, características de uma
rede municipal de bibliotecas, dentre outros.

Ação
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Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

Não se aplica

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Estadia e deslocamento dos servidores até o
local do curso

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais

Cleide Fernandes

Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais

Fabrícia Ferraz Mateus Lopes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sistema.sub@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1202

sistema.sub@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1202

Observações

Observações

Este serviço encontra-se disponível para as prefeituras que já possuem bibliotecas públicas
municipais e também para as que desejam criá-las.

As capacitações são ofertadas em Belo Horizonte ou em cidades do interior de Minas Gerais, a
duração é variável e depende do tema abordado e da metodologia utilizada.
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DOAÇÃO DE LIVROS ÀS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS

VISITAS TÉCNICAS

Ação

Ação

Captação de recursos

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEC realiza doação de livros, CDs e DVDs às bibliotecas municipais que estejam cadastradas
na base de dados do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais. Os pedidos de
doação devem ser encaminhados pelo prefeito municipal à Secretaria.

A SEC fornece orientações sobre questões pertinentes às bibliotecas municipais, tais como:
a importância da biblioteca para a política cultural do município; organização de acervos
e espaços físicos; seleção, tratamento e descarte de acervos; equipamentos e mobiliário;
modelos de lei de criação das bibliotecas públicas; informatização de acervos e serviços;
desenvolvimento de ações de incentivo à leitura e orientação na elaboração de projetos.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

Não se aplica

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Buscar materiais doados em Belo Horizonte

Sim

Ver quadro abaixo

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais

Cleide Fernandes

Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais

Cleide Fernandes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sistema.sub@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1202

sistema.sub@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1202

Observações
Os pedidos devem ser encaminhados à Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento
Literário, no seguinte endereço:
Superintendência de Bibliotecas Públicas e Suplemento Literário
Praça da Liberdade, 21- Funcionários - CEP 30140-010 - Belo Horizonte - MG

Observações
Ação
Visitas Técnicas ao
Sistema Estadual de
Bibliotecas Públicas
Municipais

Detalhamento
Visitas técnicas dos gestores municipais ao Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais para fins de orientação.
Endereço: Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais
Praça da Liberdade, 21 - 3º andar - Funcionários

Contrapartida

Município deve
arcar com
transporte e
deslocamento

CEP 30140-010 - Belo Horizonte – MG

Telefone: (31) 3269-1210 - Fax: (31) 3269- 1212
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Visitas Técnicas às
Bibliotecas Públicas
Municipais

Visitas técnicas dos gestores do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas
Municipais aos municípios para fins de assessoramento técnico.

Não se aplica

43

EXPOSIÇÕES LITERÁRIAS ITINERANTES
Ação

ENCONTRO DO SISTEMA ESTADUAL DE
BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPAIS
Ação

Intermediação e articulação com público-alvo

Intermediação e articulação com público-alvo

Descrição

Descrição

A SEC realiza exposições literárias itinerantes que fazem parte do Programa de Incentivo à
Leitura da Secretaria junto às bibliotecas públicas municipais. Cada mostra, constituída de
banners ou painéis, contém fragmentos da obra de um autor ou, ainda, textos relacionados
a um tema de interesse dos leitores da biblioteca, visando a despertar, motivar ou renovar o
prazer da leitura literária.

A SEC promove o Encontro do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, que tem
como objetivo promover o fortalecimento da rede de bibliotecas públicas municipais do estado.
Através desta ação os gestores aprimoram seus conhecimentos em organização dos espaços;
realizam ações de incentivo à leitura; discutem e refletem sobre as políticas públicas das
bibliotecas.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

Não se aplica

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

SNBP, SEBP, Editoras, Distribuidoras,
Escritores e Pesquisadores

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Retirada e devolução das peças em Belo
Horizonte e preenchimento de formulário de
avaliação

Sim

Deslocamento e estadia em Belo Horizonte

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais

Cleide Fernandes

Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais

Cleide Fernandes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sistema.sub@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1202

sistema.sub@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1202

Observações

Observações

A lista com mais de 40 títulos está disponível nos sites da Biblioteca Pública Estadual Luiz de
Bessa e da SEC. A exposição deve ser realizada nas bibliotecas públicas municipais ou em
equipamento cultural municipal que ofereça cobertura e proteção às peças.
Para fazer o pedido de empréstimo, a prefeitura deve entrar em contato com a equipe do
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais, para verificar a disponibilidade de datas
para a exposição desejada e fazer o agendamento. Após o contato, o servidor deverá enviar um
ofício, assinado pelo prefeito municipal, juntamente com um pequeno programa do trabalho
a ser realizado.
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EDITAL PARA CRIAÇÃO DE BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS

RECADASTRAMENTO DAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS

Captação de recursos

Disponibilização de estudos e informações

Descrição

Descrição

A SEC elabora editais destinados às prefeituras que tenham interesse em criar bibliotecas
públicas municipais. Devem ter prioridade os municípios que não possuem nenhuma biblioteca
pública municipal, no entanto as prefeituras que já têm este serviço podem participar com o
objetivo de criar uma sucursal, preferencialmente em distritos ou zona rural.

A SEC realiza o cadastramento de bibliotecas públicas municipais na base de dados do
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas Municipais para usufruir das ações desenvolvidas
pela Superintendência de Bibliotecas Públicas e pelo Suplemento Literário (SUBSL). O cadastro
é atualizado a cada dois anos, baseado nas informações do formulário enviado pela SUBSL ao
prefeito municipal.

Ação

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

Não se aplica

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Edital e Termo de Doação

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Previstas em edital

Sim

Preenchimento e devolução de formulário

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais

Cleide Fernandes

Diretoria do Sistema Estadual de Bibliotecas
Públicas Municipais

Cleide Fernandes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sistema.sub@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1202

sistema.sub@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1202

Observações

Observações
Através do recadastramento, será criado um diagnóstico das bibliotecas públicas municipais,
identificando desde seu acervo até os recursos humanos, as ações desenvolvidas, etc.

46

47

SUPLEMENTO LITERÁRIO
DE MINAS GERAIS (SLMG)
Ação

Ação

Intermediação e articulação com público-alvo

Descrição

Descrição

A SEC elabora e publica o SLMG que chega a todos os municípios mineiros, pelo Diário
Oficial. Sob demanda de assinatura, também é possível o envio para pessoas físicas e jurídicas,
gratuitamente. Está parcialmente disponível on-line e em breve terá todas as suas edições
digitalizadas.

Portal

Parceiros

www.bibliotecapublica.mg.gov.br

IOMG

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeitura e cidadão

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Diretoria de Publicações e Suplemento Literário

Jaime Prado Gouvêa

E-mail

Telefone

suplemento@cultura.mg.gov.br

(31) 3269-1142

Observações

Portal

Parceiros

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

O Suplemento Literário foi criado em 1966 e é editado pela Secretaria de Cultura de Minas
Gerais. Contempla a literatura, a produção atual e clássica das letras mineiras, brasileiras e
mundiais. Anualmente, tem 6 edições bimestrais e duas edições especiais semestrais.

SECRETARIA DE ESTADO
DE DEFESA SOCIAL (SEDS)
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GUARDA MUNICIPAL NO REGISTRO
DE EVENTOS DA DEFESA SOCIAL (REDS)

IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE
SEGURANÇA PÚBLICA

Intermediação e articulação com o público-alvo

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDS auxilia os municípios no cadastro das Guardas Municipais, no Registro de Eventos da
Defesa Social (REDS), que permite o registro dos Boletins de Ocorrência de todos os órgãos
de Defesa Social do Estado de Minas Gerais. Deste modo, objetiva-se integrar os órgãos de
segurança pública com o compartilhamento de ações e informações absolutamente necessárias
à redução dos índices de criminalidade.

A SEDS oferece para as prefeituras auxílio técnico na criação dos Conselhos Comunitários de
Segurança Pública (CONSEPs), disponibilizando legislações e documentos técnicos voltados
para a capacitação dos gestores municipais dos conselhos. Os CONSEPs têm o objetivo de
mobilizar e congregar forças da comunidade para a discussão de problemas locais da
segurança pública.

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.seds.mg.gov.br

Não se aplica

www.seds.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Promoção da Modernização
Operacional

Leandro Henrique Batista de Almeida

Diretoria de Gestão para o Resultado

Antonio de Salles Fiuza Gomes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

leandro.almeida@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3915-5440

antonio.fiuza@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3915-5404

Observações

Observações

A Guarda Municipal é a denominação utilizada no Brasil para designar as instituições que
podem ser criadas pelos municípios para colaborar na segurança pública, utilizando-se do
poder de polícia delegado pelo município por intermédio de leis complementares.

O Conselho Comunitário de Segurança Pública (CONSEP) é uma entidade de direito privado,
com vida própria e independente de qualquer outro órgão público, que tem a modalidade de
associação comunitária, de utilidade pública, sem fins lucrativos, constituída no exercício do
direito de associação garantido no art. 5º, XVII, da Constituição da República Federal de 1988.

A Guarda Municipal realiza procedimentos operacionais, visando:
Fortalecimento da Segurança e aumento da presença do poder público;
Integração junto às Forças de Segurança;
Participação do Município na Segurança Pública.
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Ação

A SEDS procede ao Registro dos CONSEPs e apoia a priorização de políticas públicas
destinadas às comunidades abrangidas por estes Conselhos. Assim, a Prefeitura interessada
na implantação do Conselho deve procurar a SEDS.
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INTERIORIZAÇÃO DAS AÇÕES DE LEI SECA
Ação

FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES
Ação

Assessoramento técnico

Captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEDS promove a interiorização das ações de blitze da Lei Seca, com o objetivo de construir
um processo de humanização do trânsito em todos os municípios mineiros. Assim, a Secretaria
trabalha na orientação da operação através de uma parceria com as prefeituras e a Polícia
Militar, disponibiliza os equipamentos necessários para condução da blitz junto ao Centro
Integrado de Comando e Controle (CICC-R).

A SEDS oferta apoio a projetos que busquem a realização de atividades de prevenção ao uso
de substâncias e/ou produtos que causam dependências, de tratamento, pesquisa e reinserção
social de dependentes químicos e seus familiares. No momento do chamamento público, as
prefeituras podem inscrever projetos a serem financiados pelo Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão dos Entorpecentes.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.seds.mg.gov.br/integracao/programas-eacoes/sou-pela-vida-dirijo-sem-bebida

PCMG, PMMG, DER-MG, PF, Guardas Municipais e
instituições responsáveis pela segurança no trânsito

www.seds.mg.gov.br

Judiciário, Legislativo, MJ e SENAD

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Não Disponível

Em desenvolvimento

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras e OSCs

Chamamento Público

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Fiel cumprimento do objeto; encaminhamento de
relatórios consubstanciados; Prestação de Contas.

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Integração e Promoção da
Qualidade Operacional Sistema Defesa Social

Roberta Corrêa Lima Ignácio da Silva

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

Rafael Miranda

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

roberta.ignacio@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3915-5405

rafael.alves@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3915-5989

Observações

Observações

O foco principal da Lei Seca é o combate a Alcoolemia, a conscientização dos infratores quanto à gravidade
dos acidentes de trânsito, o despertar da consciência sobre o uso responsável do veículo, e, de forma
acessória, é realizada a fiscalização do veículo quanto aos aspectos de conservação e manutenção,
seus documentos de licenciamento, a situação com relação às multas pendentes e a documentação dos
motoristas. A ação tem o objetivo de proporcionar ganhos nas ações e garantia à população de que o Poder
Público está sendo dirigido de forma otimizada com vistas à obtenção de um trânsito mais seguro para
pedestres, motoristas e passageiros.
As prefeituras interessadas podem entrar em contato com a Secretaria para interiorizar as ações de Lei Seca.
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DESCENTRALIZAÇÃO DAS POLÍTICAS SOBRE DROGAS
Ação

ESTRUTURAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO
ÀS MEDIDAS EM MEIO ABERTO
Ação

Assessoramento técnico

Promoção de cursos e capacitações

Descrição

Descrição

A SEDS apoia tecnicamente a estruturação e gestão do programa de políticas sobre drogas e
dos projetos de apoio à descentralização destas políticas. Este trabalho é realizado em parceria
com os municípios e com as redes locais de atenção e cuidado ao dependente químico.

A SEDS fornece capacitações acerca da metodologia e articulação com os órgãos de justiça para
a efetivação de medidas em meio aberto naquele município. Esta ação objetiva qualificar a
política de atendimento socioeducativo através do fortalecimento das medidas socioeducativas
em meio aberto que possuem aplicação prioritária por força do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA).

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.seds.mg.gov.br/2014-03-19-18-59-15/
politica-sobre-drogas

Não se aplica

www.seds.mg.gov.br/socioeducativo/
banco-de-noticias

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Adesão/Convênio

Prefeituras

Convênio

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Fiel cumprimento do objeto; encaminhamento de
relatórios consubstanciados; Prestação de Contas.

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Subsecretaria de Políticas sobre Drogas

Mauro A. Felipe

Subsecretaria de Atendimento às Medidas
Socioeducativas

Diretorias de Meio Aberto e Gestão de Parcerias

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

mauro.felipe@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3915-4621

dma@defesasocial.mg.gov.br
dgp@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3915-5579
(31) 3915-5607

Estipuladas no Decreto nº 46.319/2013

Observações

Observações
Esta ação visa a execução das medidas socioeducativas em meio aberto – Liberdade Assistida (LA) e
Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) e são de competência exclusiva dos Municípios. O Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE) estabelece que é dever do Estado colaborar com as
municipalidades, inclusive prestando suplementação financeira para a implementação das citadas medidas.
Tendo em vista que as medidas em meio aberto responsabilizam, de forma rápida e efetiva, os adolescentes
em conflito com a lei, de forma a evitar que os mesmos progridam na trajetória infracional e cometam atos
mais graves, a SEDS possui convênios com os municípios mineiros com o objetivo de apoiar e fomentar a
execução de tais medidas.
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HUMANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL
Ação

Ação

Intermediação e articulação com o público-alvo

Descrição

Descrição

A SEDS garante a manutenção das vagas disponibilizadas pelas Associações de Proteção e
Assistência aos Condenados (APACs) e fomenta a criação de novos centros de condenados
no estado de Minas Gerais. Este processo permite que um percentual maior de condenado
seja atendido pela metodologia APAC, proporcionando, assim, uma humanização mais eficaz e
menos onerosa para o Estado.

Portal

Parceiros

www.seds.mg.gov.br/prisional/o-sistema

Comunidade, Entidades sem Fins Lucrativos e
Poder Judiciário

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Convênio

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subsecretaria de Administração Prisional

Matheus Henrique Barroso

E-mail

Telefone

dapac@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3916-7143

Observações
Os objetivos são proporcionar um modelo mais eficaz, humano e menos oneroso na custódia e
cumprimento da pena privativa de liberdade, permitindo a municipalização da pena, com base
principalmente na metodologia APAC; e ampliar a oferta de vagas em escolas e de atividades
laborais, firmando parcerias com empresas privadas, cooperativas e prefeituras municipais,
visando a garantir oportunidade de educação e trabalho a todos presos aptos e interessados
em tais atividades.
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Portal

Parceiros

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SEDA)
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APOIO À ELABORAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

APOIO À ADESÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDA auxilia as prefeituras na elaboração da Política Municipal de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável. Este serviço é prestado por meio da promoção de aquisições sociais
e materiais às famílias mineiras em condições de vulnerabilidade social, sobretudo no meio
rural, fortalecendo os equipamentos de Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional.

A SEDA apoia as prefeituras da SUDENE (Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste)
na adesão anual ao programa Garantia Safra. Neste sentido, auxilia os municípios a atenderem
aos requisitos técnicos de participação do programa, para que os agricultores familiares de seu
território possam ter acesso ao benefício.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.agrario.mg.gov.br

MDS

www.agrario.mg.gov.br

MDA

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Cooperação Técnica

Prefeituras

Termo de adesão

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Deslocamento dos técnicos da SEDA

Sim

Contrapartida de 6% (R$ 51,00) por agricultor

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável

Leonardo Koury Martins

Superintendência de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável

Leonardo Koury Martins

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

leonardo.martins@agrario.mg.gov.br

(31) 3915-8581

leonardo.martins@agrario.mg.gov.br

(31) 3915-8581

Observações

Observações

Para realizar esta ação são previstas capacitações e orientações sobre o Sistema de Segurança Alimentar e

O agricultor que quiser participar do programa deve contribuir com uma taxa no valor de R$ 17,00,

Nutricional e o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Além disso, também são abordados

equivalente a 2% do valor total do benefício (de R$ 850,00). Municípios contribuem com 6%, governo

direitos e aquisições sociais para servidores municipais, grupos e/ou associações de atores sociais, bem

estadual com 12% e a União com 40%. As porcentagens das obrigações variam de estado para estado.

como eventos de ação multisetorial para provimento de informações. A Secretaria também apoia a criação
de órgãos municipais de atuação na área, como conselhos.
Em consonância com o estabelecimento dessas práticas, a prefeitura pode aderir ao Sistema Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), tendo, assim, acesso facilitado a recursos para execução de
ações deste âmbito. Como exemplo, o município pode firmar um termo de adesão ao Programa de Aquisição

Na edição de 2015/2016 do Programa Garantia Safra, a partir do custeio tripartite da união, estado, município
(com 6% do valor total), o agricultor que estiver em condições de vulnerabilidade, no que diz respeito à
insegurança alimentar e nutricional, e que tenha perdido mais de 50% de seu valor devido a estiagem ou
excesso hídrico, receberá o benefício de R$ 850,00 em até cinco parcelas mensais.

de Alimentos (PAA).
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APOIO A FEIRAS LIVRES DA AGRICULTURA
FAMILIAR – “AQUI TEM FEIRA”

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
RURAL DE TERRAS DEVOLUTAS

Captação de recursos

Intermediação e articulação com o público-alvo

Descrição

Descrição

A SEDA realiza a distribuição de “kits Feira Livre” contendo barracas, jalecos, balanças e caixas
plásticas para a implantação, revitalização e modernização das feiras, visando a permitir aos
agricultores familiares o acesso direto aos mercados, sem intermediadores. Esta ação viabiliza
os circuitos curtos de comercialização e dinamiza a economia local dos municípios.

A SEDA promove mutirões de regularização fundiária rural de terras devolutas do estado. Para
garantir o direito à posse da terra aos agricultores e produtores rurais, bem como seu acesso a
políticas públicas destinadas à área, a prefeitura pode atuar como apoiadora e mobilizadora do
processo. A atuação de fato é feita por meio dos mutirões nos municípios, sendo priorizados os
de maior número de casos, com participação ativa das prefeituras.

Ação

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.agrario.mg.gov.br

Não se aplica

www.agrario.mg.gov.br

EMATER e STR

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras, Associações e Sindicatos

Convênio

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se Aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Segurança Alimentar e
Nutricional Sustentável

Lucas de Oliveira Scarascia

Subsecretaria de Acesso à Terra e
Regularização Fundiária

Danilo Daniel Prado Araújo

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

lucas.scarascia@agrario.mg.gov.br

(31) 3915-8575

danilo.araujo@agrario.mg.gov.br

(31) 3915-9732

Observações

Observações

Atualmente os kits Feira Livre são compostos por 10 barracas, 20 jalecos, 2 balanças
eletrônicas e 60 caixas plásticas. Existe a perspectiva de que, nos próximos anos, o convênio
de celebração desse atendimento contenha também algum veículo para facilitar o transporte
dos equipamentos para a realização das feiras.

No processo de regularização fundiária, a equipe da Secretaria realiza diversas atividades,
como: cadastro das famílias, checagem das informações preenchidas no cadastro, medição em
campo do terreno, notificação pública pelo edital de vistas, notificação pública pelo edital de
medição, parecer final do jurídico e entrega do título de posse.

Como primeiro passo, as prefeituras interessadas devem enviar uma solicitação via ofício à
Secretaria, sendo que existem critérios de priorização. Nesta ação, emendas parlamentares
podem ser alocadas.
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MEDIAÇÃO DE CONFLITOS
AGRÁRIOS RURAIS COLETIVOS

PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA)

Ação

Ação

Intermediação e articulação com o público-alvo

Intermediação e articulação com público-lvo

Descrição

Descrição

A SEDA desenvolve ações de prevenção de conflitos agrários, a fim de estabelecer um ambiente
pacífico no campo, por meio do acompanhamento de processos judiciais de ações fundiárias,
participação em audiências de conciliação, acompanhamento do planejamento e cumprimento
de mandados de reintegração de posse.

A SEDA auxilia os municípios na adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), por
meio do Termo de Adesão Municipal Misto. O município formaliza junto ao MDS o interesse na
adesão e o Estado auxilia os municípios, desde o cadastro no sistema até à realização de visita
técnica in loco durante a execução do plano operacional.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.agrario.mg.gov.br

PMMG e MPMG

www.agrario.mg.gov.br

MDS, EMATER e Organizações da Sociedade Civil

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se Aplica

Prefeituras

Termo de Adesão

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se Aplica

Sim

Não se Aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Ação Discriminatória e
Arrecadação de Terras

Leandro Pinheiro Diniz

Superintendência de Acesso à Mercados e
Comercialização

Raul Machado

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

leandro.diniz@agrario.mg.gov.br

(31) 3915-9704

raul.machado@agrario.mg.gov.br

(31) 3915-8809

Observações

Observações

A prestação de serviços públicos municipais é fundamental para garantir aos cidadãos das
ocupações melhores condições de vida. Esta oferta pode ser, inclusive, fundamental para a
contenção e solução do conflito em uma mesa de negociação entre as partes.

O PAA promove a compra de alimentos da agricultura familiar, com dispensa de licitação, e a
destinação destes alimentos para as famílias em situação de insegurança alimentar, por meio
das entidades socioassistenciais e dos bancos de alimentos.

As prefeituras podem atuar como articuladoras, buscando a intermediação da SEDA,
caso vislumbrem a possibilidade de ocorrência desse tipo de conflito em seu território. A
participação do município no processo de mediação dos conflitos fortalece e legitima as
alternativas buscadas.

As compras governamentais de produtos da agricultura familiar fortalecem os circuitos locais
e as redes de comercialização, além de gerarem renda para os produtores e disseminarem o
consumo de produtos orgânicos. A distribuição destes alimentos promove a segurança alimentar
e nutricional das famílias e cria incentivos para hábitos mais saudáveis de alimentação.
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PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS – SISTEMA
COLETIVO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Ação

Ação

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição
A SEDINOR, por meio do Programa Água para Todos, visa a ampliar o abastecimento regular
de água para o consumo humano e para o desenvolvimento sustentável. Deste modo, realiza
intervenções estruturais em espaços regionais localizados na área de abrangência do semiárido
mineiro e seu entorno com maior incidência de seca.

Portal

Parceiros

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO E INTEGRAÇÃO DO
NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
(SEDINOR)
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Portal

Parceiros

www.sedinor.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Convênio

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

3% do valor da obra, podendo ser em bens e
serviços.

Subunidade

Responsável

Diretoria de Captação de Qualificação

Rodrigo Padovani

E-mail

Telefone

rodrigo.padovani@sedinor.mg.gov.br

(31) 3915-5186

Observações
O sistema coletivo de abastecimento de água consiste em sistemas de captação, adução,
tratamento, reservação e distribuição de água para pequenas localidades e visa abastecer
moradores de área rural em comunidades com concentração de aproximadamente 40 famílias.
As famílias devem possuir perfil compatível para serrem inscritas no CadÚnico.
A prefeitura que deseja solicitar a instalação da tecnologia deve possuir um Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS), e este deve apresentar um parecer favorável
ao projeto técnico, indicando a área de necessidade e o número de famílias atendidas.
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PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS
CAPTAÇÃO SUPERFICIAL

PROGRAMA ÁGUA PARA TODOS – CISTERNAS
Ação

Ação

Apoio técnico e captação de recursos

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEDINOR visa a ampliar o abastecimento regular de água para o consumo humano e para
o desenvolvimento sustentável, por meio de intervenções estruturais em espaços regionais
localizados na área de abrangência do semiárido mineiro e seu entorno com maior incidência
de seca.

A SEDINOR visa a ampliar o abastecimento regular de água para o consumo humano e para
o desenvolvimento sustentável nas localidades com população inferior a 200 famílias, por
meio de intervenções estruturais em espaços regionais localizados na área de abrangência do
semiárido mineiro e seu entorno com maior incidência de seca.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.sedinor.mg.gov.br

IDENE

www.sedinor.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Doação

Prefeituras

Termo de doação

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se Aplica

Sim

Não Há

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Captação de Qualificação

Arnaldo Severino

Diretoria de Captação de Qualificação

Rodrigo Padovani e
Claudia Rezende

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

arnaldo.severino@idene.mg.gov.br

(31) 3915-5178

rodrigo.padovani@idene.mg.gov.br
claudia.santos@idene.mg.gov.br

(31) 3915-5186
(31) 3915-5202

Observações
Cisternas

Cisterna
16 mil litros

Cisterna
Calçadão
52 mil litros
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Detalhamento
•

Abastece em média 5 pessoas em comunidades rurais e inscritas no CadÚnico, com renda per capta
menor que R$ 140,00 mensais.

•

A prefeitura que deseja solicitar a instalação da tecnologia deve possuir um Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e este órgão deve priorizar as comunidades e emitir um
parecer favorável ao projeto técnico, indicando a área de necessidade e o número de famílias atendidas.

•

Abastece famílias em áreas rurais na região do semiárido mineiro.

•

A prefeitura que deseja solicitar a instalação da tecnologia deve possuir um Conselho Municipal de
Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS) e este deve selecionar as comunidades emitir um parecer
favorável ao projeto técnico, indicando a área de necessidade e o número de famílias atendidas.

Observações
Barragens
Barragem
de captação
superficial
7.000 m³

Barreiro de
captação
superficial
3.500 m³

Detalhamento
•

Promove o acesso à água para as famílias em situação de extrema pobreza, residentes em comunidades que não se
encontram dispersas nas áreas de abrangência do semiárido mineiro e seu entorno.

•

A barragem de captação superficial visa abastecer comunidades rurais abaixo de 200 famílias.

•

A prefeitura que deseja solicitar a instalação da tecnologia deve apresentar um projeto técnico aprovado por um Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS).

•

O barreiro consiste em pequenas contenções para captação de água da chuva que visam atender à carência de água para
produção agrícola e dessedentação animal.

•

O barreiro corresponde a um reservatório para armazenamento da água de chuva que escoa na superfície de uma área préestabelecida; atende a 5 famílias e tem capacidade de aproximadamente 3.500 metros cúbicos.

•

A prefeitura que deseja solicitar a instalação da tecnologia deve apresentar um projeto técnico aprovado por um Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS).
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PROGRAMA DE APOIO ÀS SITUAÇÕES
EMERGENCIAIS

PROGRAMA ARTESANATO EM MOVIMENTO

Ação

Ação

Apoio técnico e captação de recursos

Intermediação e articulação com o público-alvo

Descrição

Descrição

A SEDINOR auxilia no abastecimento de água em municípios que decretaram situação de
emergência devido à seca e à estiagem, no Norte e Nordeste de Minas Gerais. Para isso, a
Secretaria executa diversas ações de apoio, incluindo doação de materiais, equipamentos e
insumos para a convivência com a seca.

A SEDINOR contribui para a promoção e comercialização do artesanato das regiões do Norte
e Nordeste de Minas Gerais, buscando promover a sustentabilidade do setor artesanal. O
programa objetiva a simplificação do deslocamento de peças artesanais aos eventos e feiras,
bem como a agilização do processo de comunicação das associações de artesanato com todo o
mercado artesanal, parceiros e colaboradores.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.sedinor.mg.gov.br

Não se aplica

www.sedinor.mg.gov.br

Coordenação de Artesanato de Minas Gerais e
SEBRAE

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Doação

Prefeituras

Termo de Cooperação Técnica e Parceria

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não Há

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Assessoria Política

Teresa Cristina de S. R. Magnani

Diretoria de Coordenação de Programas e
Projetos

Marina Magalhães

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

teresa.magnani@sedinor.mg.gov.br

(31) 3915-5239

marina.silva@idene.mg.gov.br

(31) 3915-5131

Observações

Observações

O objetivo do Programa é propor metas e ações preventivas e emergenciais para auxiliar os
municípios mineiros prejudicados pela estiagem, bem como implementar e desenvolver ações
em parceria com entidades e gestores dos municípios para sanar os prejuízos causados pela
seca.

A participação em feiras de artesanato constitui um procedimento fundamental no processo
de consolidação das ações de desenvolvimento econômico sustentável da cadeia produtiva
do artesanato mineiro. A presença nas feiras e/ou eventos representa uma oportunidade
para divulgar o melhor da cultura mineira, em especial o típico e tradicional artesanato do
Norte e Nordeste de Minas, consideradas as regiões mais representativa e rica no Estado de
Minas Gerais, onde encontramos os principais mestres artesãos. A prefeitura pode atuar como
articuladora e intermediadora no programa.

Por meio do programa Água para Todos e do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC 2),
até o momento foram desenvolvidas várias tecnologias como cisternas de polietileno, cisternas
de placas para consumo humano, cisternas de placas para produção agrícola, barreiros,
pequenas barragens e sistemas coletivos de abastecimento de água.
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PROGRAMA LEITE PELA VIDA

PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

Ação

Ação

Intermediação e articulação com público local

Intermediação e articulação com público local

Descrição

Descrição

A SEDINOR, em parceria com o MDS, executa o programa Leite pela Vida, ação em que o órgão contrata
beneficiadoras de leite que compram o produto de agricultores familiares e o distribuem em pontos de
entrega ao público que atenda a critérios de renda e vulnerabilidade nutricional. A prefeitura contribui para
a ação participando da comissão gestora, existente em toda cidade, que possui responsabilidades como
definição de locais em que o leite será distribuído e cadastramento de beneficiários.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.sedinor.mg.gov.br

MDS

www.sedinor.mg.gov.br

MEC e FNDE

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Instituições Socioassistenciais e pessoas físicas em
situação de vulnerabilidade econômica e nutricional

Não Há

População analfabeta com 15 anos ou mais

Termo de adesão

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não Há

Sim

Não Há

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Coordenação de Programas e
Projetos

Gilcilene Oliveira

Diretoria de Coordenação de Programas e
Projetos

Marina Magalhães

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

gilcilene.oliveira@idene.mg.gov.br

(31) 3915-5258

marina.silva@idene.mg.gov.br

(31) 3915-5131

Observações

Observações

O público-alvo do programa é composto por crianças com idade entre 2 e 7 anos completos,
gestantes, nutrizes até o 6º mês que estejam amamentando, idosos a partir de 60 anos,
necessitando que todos constem no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo
Federal – CadÚnico.

Para execução da ação são contratados bolsistas, remunerados de acordo com as responsabilidades

Boa parte do leite distribuído hoje é destinado a pessoas jurídicas como CRAs, creches e
escolas públicas. A inserção desses equipamentos é, em grande parte, de responsabilidade da
comissão gestora, fundamental para o desenvolvimento desta ação.

70

A SEDINOR, em parceria com o MEC, realiza o programa Brasil Alfabetizado. Por meio da
contratação de educadores, são ofertados cursos de alfabetização voltados a pessoas com
mais de 15 anos. A rede municipal de educação tem um papel fundamental no apoio ao
desenvolvimento da politica, podendo ajudar na definição de espaços para as aulas e de
transporte escolar para interessados, caso seja necessário.

assumidas. Essas informações podem ser consultadas em:
http://www.fnde.gov.br/bolsas-e-auxilios/bolsas-e-auxilios-programas/bolsas-auxilios-brasil-alfabetizado
Os interessados em participar do programa são avaliados durante o processo para que se possa saber se
foram adquiridos os conhecimentos necessários. Ao final, caso se torne alfabetizado, existe a tentativa de
que ele seja encaminhado para novas formações como o EJA Educação de Jovens e Adultos (EJA).
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APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Ação
Apoio técnico e captação de recursos

Descrição
A SEDINOR promove intervenções de apoio ao desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade
de vida da população localizada nas áreas do semiárido e seu entorno. Deste modo, a Secretaria atende a
demandas espontâneas dos entes públicos para indução de ações para potencialidades estagnadas.

Portal

Parceiros

www.sedinor.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Cooperação Técnica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Diretoria de Captação e Qualificação e Inclusão
Regional

Davidson Dantas

E-mail

Telefone

davidson.dantas@idene.mg.gov.br

(31) 3915-5153

Observações
De acordo com a identificação das potencialidades de cada microrregião, a SEDINOR cria
oportunidades para implementação de iniciativas que promovam o desenvolvimento
local sustentável e integrado. Assim, este apoio pode ocorrer através da identificação de
investidores, captação de recursos, qualificação da mão-de-obra e de fornecedores locais.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (SEDE)
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PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS (PPP)

PROGRAMA AUXÍLIO-EDUCAÇÃO

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDE, por meio da Unidade Central de PPP, oferece prestação de assessoria aos municípios
na modelagem, na análise de viabilidade econômico-financeira e no processo licitatório para
estabelecimento de Parcerias Público-Privadas.

A SEDE assessora os municípios na implementação do Auxílio-Educação. Este programa
constitui-se num instrumento de compra de material escolar em estabelecimentos cadastrados
a ser fornecido aos responsáveis dos alunos matriculados na rede pública municipal de ensino.
A prefeitura pode procurar a Secretaria para desenvolver esta ação.

Portal

Parceiros

www.ppp.mg.gov.br/sobre/projetos-municipais

Não se aplica

Portal

Parceiros

Não se aplica

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras e Consórcios Públicos

Termo de Cooperação Técnica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Não

Custo do deslocamento dos técnicos da
Unidade Central de PPP

Sim

Instalação do processo e fornecimento do cartão

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Unidade Central de Parceria Público
Privada (PPP)

Flávio Faria

Superintendência de Artesanato, Cooperativismo
e Apoio ao Setor Terciário

Fernando Passalio

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

flavio.faria@ppp.mg.gov.br

(31) 3915-3020

fernando.passalio@desenvolvimento.mg.gov.br

(31) 3915-2901

Observações

Observações

A PPP é uma nova forma de relacionamento entre o Governo e o setor privado, pela qual a iniciativa privada

Esta ação contribui para o desenvolvimento da economia local, visto que o cartão distribuído
aos responsáveis deve ser utilizado no comércio do próprio município. Além disso, faz-se
necessária a articulação entre a prefeitura o comércio local, a fim de que o mesmo suporte
a utilização dessa tecnologia e promova preços e condições competitivas para cada kit de
material.

contribui com sua capacidade de financiamento, investimento, flexibilidade e competência gerencial,
enquanto o setor público assegura a satisfação do interesse da população.
A SEDE tem direcionado esforços para auxiliar os municípios na complexa tarefa de analisar se, de fato, a
parceria entre prefeituras (individualmente ou associadas na forma de consórcios públicos intermunicipais)
com o setor privado é viável, além de apoiá-los durante todo o processo de desenvolvimento de novos
projetos, desde a concretização dos marcos legais até a efetiva contratação da PPP.
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POLÍTICA DE APOIO ÀS FEIRAS REGIONAIS

REGIONALIZAÇÃO DO FOPEMIMPE

Ação

Ação

Intermediação e articulação com público-alvo.

Intermediação e articulação com público-alvo

Descrição

Descrição

A SEDE estimula o desenvolvimento das feiras regionais, por meio da elaboração do Calendário
de Feiras e Exposições Industriais, Comerciais e de Serviços de Minas Gerais. Para mais,
estimula a participação de micro e pequenas empresas em feiras de diferentes setores da
economia mineira, por meio da aquisição de espaços.

A SEDE promove a regionalização do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte (FOPEMIMPE), de modo a ampliar o raio de atuação e estar presente nos 17
Territórios de Desenvolvimento para fortalecer os pequenos negócios. Os municípios podem
atuar como articuladores potenciais para o redirecionamento de sua comunidade empresarial
ao fórum.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.feirasdeminas.com.br

Não se aplica

www.desenvolvimento.mg.gov.br/images/
stories/arquivos2012/fopemimpe-2012.pdf

SEBRAE, FIEMG, FCDL e Federaminas

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras e Micro e Pequenos Empresários

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Artesanato, Cooperativismo
e Apoio ao Setor Terciário

Fernando Passalio

Secretaria Geral do Fórum Permanente das
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte

Fernando Passalio

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

fernando.passalio@desenvolvimento.mg.gov.br

(31) 3915-2901

fernando.passalio@desenvolvimento.mg.gov.br

(31) 3915-2901

Observações

Observações
Com essa mudança, o FOPEMIMPE ganha mais autonomia e passa a atuar de forma regionalizada numa
parceria efetiva com as entidades representativas do empresariado e com as prefeituras.
Previsto na Lei Estadual 20.826/2013, o Fórum Permanente Mineiro de Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – FOPEMIMPE é a principal ferramenta para a construção de políticas públicas voltadas
para o desenvolvimento dos pequenos negócios em Minas Gerais. Com a participação da sociedade civil
organizada e empresários, o FOPEMIMPE promove diagnósticos para a proposição de ações e projetos com
o objetivo de promover o desenvolvimento socioeconômico em nosso estado.
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COORDENAÇÃO DE ARTESANATO
Ação

Ação

Intermediação e articulação com público-alvo

Disponibilização de estudos e informações

Descrição

Descrição

A SEDE coordena a política estadual do artesanato mineiro, com o objetivo de articular e
implementar ações para desenvolver e promover o artesanato e as Associações/Cooperativas/
Núcleos de Produção Artesanal locais de forma integrada.

A SEDE disponibiliza informações sobre a economia mineira, como exportações, importações,
programas e projetos para internacionalização de empresas e perfis econômicos. Além disso,
presta assessoria técnica em Comércio Exterior através de sua Unidade de Promoção do
Comércio (Exportaminas) para elaboração de políticas públicas de desenvolvimento econômico.

Portal
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ASSESSORAMENTO EM INFORMAÇÕES ECONÔMICAS

Parceiros

Portal

Parceiros

www.desenvolvimento.mg.gov.br/pt/login-2/
programas-e-acoes/program/1700-artesanato

SEBRAE e Entidades Privadas e de
Representação do Setor Artesanal

www.exportaminas.mg.gov.br/

ACMINAS,APEX Brasil, Banco do Brasil, Correios, FIEMG, FJP,
FECOMÉRCIO, INDI, INMETRO, INPI, JUCEMG, MDIC, MRE, MAPA,
SEAPA, SEBRAE, SENAC.

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Não

Oferecer espaço, lanche, despesas de
hospedagem e deslocamento do(s) técnico(s)
designado(s).

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenação de Artesanato

Thiago Tomaz

ExportaMinas

Andressa Borges/Paulo Március

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

thiago.tomaz@desenvolvimento.mg.gov.br

(31) 3915-2934

paulo.campos@desenvolvimento.mg.gov.br

(31) 3915-2880

Observações

Observações

A Coordenação atua na estruturação de políticas públicas para o desenvolvimento do setor
artesanal e conta com a colaboração de diversos parceiros para a disseminação das ações
entre os artesãos de cada uma das cidades mineiras, tais como o Cadastro do Artesão no SICAB
- Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (para obtenção da Carteira do
Artesão e Trabalhador Manual) e o apoio ao artesão na participação de feiras e eventos
regionais, nacionais e internacionais, para comercialização de sua produção artesanal.

No portal do ExportaMinas estão disponíveis informações como boletins econômicos, notas
técnicas, oportunidades de capacitação e de negócios internacionais e uma central de
atendimento para apoio ao investidor estrangeiro e ao empresário exportador.
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APOIO TÉCNICO PARA ELABORAÇÃO DE
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA URBANA
Ação

Assessoramento técnico

Descrição
A SEDRU realiza assessoramento técnico para apoiar o planejamento das cidades, com foco no
Plano Diretor Municipal e outros instrumentos de política urbana. Neste sentido, a Secretaria
disponibiliza documentos e materiais de orientação para elaboração ou revisão destes planos.
Para ter acesso ao serviço basta enviar ofício à SEDRU solicitando esse apoio técnico.

Já está Disponível?

Quem pode acessar

Portal

Parceiros

www.urbano.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Superintendência de Planejamento e Apoio ao
Desenvolvimento Regional

Weslley Cantelmo

E-mail

Telefone

weslley.cantelmo@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-9135

Observações
A Lei Federal nº 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) estabelece o Plano Diretor como um
instrumento obrigatório para municípios que tenham mais de 20 mil habitantes e que integrem
regiões metropolitanas, que estejam em áreas de interesse turístico e que sejam atingidos por
empreendimentos causadores de impacto ambiental.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, POLÍTICA
URBANA E GESTÃO METROPOLITANA (SEDRU)
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CAPACITAÇÃO PARA ELABORAR OU REVISAR
PLANOS DIRETORES MUNICIPAIS

APOIO À REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS
MUNICIPAIS DAS CIDADES

Promoção de cursos e capacitações

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDRU realiza capacitações dos gestores municipais para elaboração ou revisão de Planos
Diretores Municipais, com o objetivo de desenvolver nas prefeituras conhecimento técnico
sobre este instrumento de planejamento urbano. O projeto foi iniciado no Norte de Minas e
será expandido com chamamento público para municípios com população entre 20 mil e 50
mil habitantes.

A SEDRU oferece aos municípios auxílio técnico na realização das Conferências Municipais,
disponibilizando documentos técnicos específicos de cada área temática, legislação e
regimentos internos. Deste modo, a secretaria contribui para a construção de espaços de
debate, concertação, estabelecimento de pactos e correção de rumo das políticas públicas.

Ação
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Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.urbano.mg.gov.br

MPMG

www.urbano.mg.gov.br

CONEDRU

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Cooperação Técnica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Apoio Técnico e Financeiro
da execução do Plano

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Planejamento e Apoio
ao Desenvolvimento Regional

Paula Louzada

Superintendência de Planejamento e Apoio ao
Desenvolvimento Regional

André Serretti

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

paula.louzada@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-7053

andre.serretti@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-9143

Observações

Observações

Durante a capacitação são apresentados os aspectos técnicos e metodológicos do processo de
elaboração do Plano Diretor. Neste sentido, é realizado o acompanhamento de todas as etapas
que antecedem a entrega do Projeto de Lei à Câmara Municipal. Outro aspecto importante
dessa capacitação são as ações voltadas para a participação social, fundamentais para o
desenvolvimento do Plano. Desse modo, são trabalhadas as formas de inserção popular no
processo de construção dos instrumentos de planejamento e regulação urbana.

As Conferências Municipais possibilitam a construção de uma agenda comum entre sociedade
civil e o Estado. O principal sentido dos instrumentos de gestão participativa é ampliar a
base de conhecimento, planejamento e sustentação das políticas públicas. Ressalte-se que
as Conferências são realizadas mediante convocação do Executivo ou da sociedade civil, no
âmbito local.
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APOIO À ESTRUTURAÇÃO E GESTÃO
DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS

APOIO AOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS
DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Apoio técnico e captação de recursos

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDRU oferece apoio à formatação de consórcios públicos em temáticas diversas, bem como
a estruturação administrativa e jurídica destas entidades. Dentre os serviços prestados incluise o suporte à elaboração de minutas de documentos; à captação de recursos e à garantia de
regularidade junto ao Estado.

A SEDRU fornece suporte técnico, administrativo e jurídico aos consórcios na área de resíduos
sólidos. A Secretaria disponibiliza material de apoio com informações acerca da formatação de
consórcios públicos, elaboração de Plano Regional de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e
soluções técnicas para disposição ambientalmente adequada de resíduos.

Ação
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Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.urbano.mg.gov.br

FEAM

www.urbano.mg.gov.br

FEAM

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras e Consórcios Públicos

Não se aplica

Prefeituras e Consórcios na área
de resíduos sólidos

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Assistência Técnica aos
Municípios e Associativismo

Breno Longobucco

Superintendência de Assistência Técnica aos
Municípios e Associativismo

Breno Longobucco

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

breno.longobucco@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-4982

breno.longobucco@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-4982

Observações

Observações

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão
Metropolitana – SEDRU-MG é responsável pelo apoio a ações de associativismo municipal
e gestão compartilhada, incluindo, dentre outras atividades, o fomento à formatação e à
operacionalização dos consórcios públicos, no intuito de promover o desenvolvimento regional
por meio de soluções integradas para a gestão das chamadas funções públicas de interesse
comum.

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), estabeleceu o prazo para que os municípios
adotassem ações como a extinção dos lixões e a substituição por aterros sanitários, além da
implantação da reciclagem, reúso, compostagem, tratamento do lixo e coleta seletiva.
Deste modo, a implantação da gestão dos resíduos sólidos urbanos pelos consórcios surge
como um facilitador para os municípios. Os custos da execução do projeto de tratamento do
lixo, inclusive da implantação do Plano Integrado de Resíduos Sólidos (PGIRS), diminuem
significativamente com a união de vários municípios via consórcio.
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PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
URBANA E TERRAS DEVOLUTAS

INFORMAÇÕES SOBRE ANUÊNCIA PRÉVIA

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Intermediação e articulação com público-alvo

Descrição

Descrição

A SEDRU auxilia os municípios que desejam realizar a regularização fundiária urbana.
Inicialmente, a Secretaria celebra um Termo de Cooperação Técnica com o Município
interessado no Programa. Posteriormente, o Município recebe as devidas orientações para
preparar a documentação a ser enviada, que compõe o processos de Legitimação.

A SEDRU regulariza a expansão urbana e emite o selo de anuência prévia, incluindo prestação
de serviços de análise dos projetos e sua respectiva precificação para os municípios não
integrantes de regiões metropolitanas.

Portal

Parceiros

www.urbano.mg.gov.br/index.php/parceiro/
planejamento-e-infraestrutura-urbana/regularizacaofundiaria-urbana-de-terras-devolutas

Universidades, FAPEMIG e MPMG

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Cooperação Técnica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

De acordo com as regras do convênio

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Infraestrutura

Matheus Guimarães Novais

Superintendência de Infraestrutura

Matheus Guimarães Novais

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

matheus.novais@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-7054

matheus.novais@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-7054

Observações
A regularização fundiária é um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais. O papel do
Estado nesse processo de regularização é promover a titulação das terras devolutas urbanas que pertencem
a ele, mas que estão ocupadas por posseiros, em atenção ao princípio da função social da propriedade e ao
cumprimento da finalidade das terras devolutas, qual seja, atendimento do direito à moradia.
A emissão de títulos urbanos traz vantagens para o município, como aumento da arrecadação, oficialização
de logradouros públicos e a implantação de serviços públicos. O ocupante da terra e sua família também
passam a ter acesso a diversos benefícios, como o crédito bancário, seguro, garantia sobre a posse e domínio
da terra, informações precisas sobre o seu imóvel – que contemplam a exata forma, dimensão e localização
geográfica contextualizada.
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Portal

Parceiros

www.urbano.mg.gov.br/index.php/parceiro/

Não se aplica

planejamento-e-infraestrutura-urbana/anuencia-previa

Observações
A emissão do selo de Anuência Prévia para situações de parcelamento do solo está prevista na Lei Federal 6.766/79 e na Lei
Estadual 44.464/07.
As situações previstas respeitam os critérios estabelecidos no art. 13, da Lei Federal 6766/79 (alterada pela Lei 9.785/99) e no Art. 5º
e no Decreto 44.646/2007 (alterado pelo Decreto 44768/08):
a) loteamento e desmembramento localizados em áreas de interesse especial, tais como as de proteção aos mananciais ou ao
patrimônio cultural, histórico, paisagístico e arqueológico;
b) loteamento ou desmembramento localizados em área limítrofe de Município ou que pertença a mais de um Município ou em
aglomerações urbanas; e
c) quando o loteamento abranger área superior a 1.000.000 m² (um milhão de metros quadrados).
A concessão da Anuência Prévia nas Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço são de competência de sua
respectiva Agência Metropolitana.
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APOIO TÉCNICO PARA CAPTAÇÃO DE
RECURSOS DE HABITAÇÃO

REDE DE CAPACITAÇÃO EM SANEAMENTO BÁSICO

Ação

Ação

Apoio técnico e captação de recursos

Promoção de cursos e capacitação

Descrição

Descrição

A SEDRU atua no assessoramento técnico para gestores municipais sobre a política de
habitação, bem como no auxílio à elaboração do Plano Local de Habitação de Interesse Social
– PLHIS. A prefeitura que desejar este serviço deve encaminhar um ofício para a Secretaria
com a solicitação.

A SEDRU oferece capacitação continuada aos gestores municipais para elaboração do Plano
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS e do Plano Municipal de Saneamento. Por
meio desta ação, a Secretaria promove o desenvolvimento institucional dos Municípios na área
de saneamento ambiental que abrange os serviços de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, resíduos sólidos e águas pluviais urbanas.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.urbano.mg.gov.br

Ministério das Cidades

www.urbano.mg.gov.br

SEE

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Habitação de Interesse
Social

Andrea Leite Rios

Superintendência de Saneamento Básico

Larissa Sgarbi

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

andrea.rios@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-9131

larissa.sgarbi@urbano.mg.gov.br

(31) 3915-8483

Observações

Observações

O Plano Local de Habitação de Interesse Social – (PLHIS) constitui um conjunto articulado de diretrizes,

Através do processo de universalização do saneamento básico em Minas Gerais pretendese alcançar a melhoria dos indicadores de qualidade de vida, saúde e meio ambiente da
população, a redução dos índices de mortalidade infantil e de doenças de veiculação hídrica
e/ou feco-orais e a diminuição das desigualdades regionais e inframunicipais, assim como
aquelas entre áreas urbanas e áreas rurais.

objetivos, metas, ações e indicadores que caracterizam os instrumentos de planejamento e gestão
habitacionais. É a partir de sua elaboração que municípios e estados consolidam, em nível local, a Política
Nacional de Habitação, de forma participativa e compatível com outros instrumentos de planejamento local.
A lei que institui o Sistema Nacional de Habitação e Interesse Social (SNHIS), Lei 11.124 de 2005, prevê, em
seu art. 12, que os Estados e Municípios, ao aderirem ao SNHIS, se comprometam a elaborar seus respectivos
Planos Locais de Habitação de Interesse Social – PLHIS. A apresentação do PLHIS é condição para que os
entes federados acessem recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS.
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APOIO PARA A CRIAÇÃO DE CONSELHOS MUNICIPAIS
Ação

Assessoramento técnico

Descrição
A SEDPAC oferece auxílio técnico às prefeituras na criação de Conselhos Municipais de Políticas Públicas
nas áreas de (1) Direito da Pessoa Idosa, (2) Promoção da Igualdade Racial, (3) Pessoa com Deficiência, (4)
Mulheres e (5) Juventude, disponibilizando legislações e documentos técnicos voltados para a capacitação
dos gestores municipais envolvidos com esta temática. Para solicitar o serviço, a prefeitura deve entrar em
contato de acordo com a área temática desejada, como consta nas observações.

Já está Disponível?

Quem pode acessar

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem
acessar
Já estápode
Disponível?

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade
Quem pode
acessar
Sim

Contrapartidas
Não se aplica

Subunidade

Responsável

Ver abaixo de acordo com a temática do
Conselho

Ver abaixo de acordo com a temática do
Conselho

E-mail

Telefone

Ver abaixo de acordo com a temática do
Conselho

Ver abaixo de acordo com a temática do
Conselho

Observações

Os Conselhos Municipais de políticas públicas são espaços públicos vinculados ao Poder
Executivo, que têm por finalidade permitir a participação da sociedade na definição das
prioridades para a agenda política, bem como na formulação, no acompanhamento e no
controle das políticas públicas.

SECRETARIA DE ESTADO DE
DIREITOS HUMANOS, PARTICIPAÇÃO
SOCIAL E CIDADANIA (SEDPAC)
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Conselho

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Pessoa Idosa

Coordenadoria Especial de
Políticas para o Idoso

Dilson José de Oliveira

cepid@social.mg.gov.br

(31) 3916-7999

Promoção da
Igualdade Racial

Subsecretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial

João Carlos Pio de
Souza

subpir@direitoshumanos.
mg.gov.br

(31) 3916-7309

Pessoa com
Deficiência

Coordenadoria Especial de
Apoio e Assistência à pessoa
com Deficiência

Romerito Costa
Nascimento

pessoacomdeficiencia@
direitoshumanos.mg.gov.br

(31)3916-7974

Mulheres

Subsecretaria de Políticas para
as Mulheres

Tânia

spmulheres@
direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-8008

Juventude

Subsecretaria de Juventude

Gustavo Aguiar Pinto

gustavo.aguiar@
direitoshumanos.mg.gov.br

(31)3916-7313
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APOIO PARA A REALIZAÇÃO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS
Ação

APOIO À GESTÃO PARTICIPATIVA NOS MUNICÍPIOS
Ação

Assessoramento técnico

Descrição

Assessoramento técnico

A SEDPAC oferece auxílio técnico aos municípios na realização das Conferências Municipais nas áreas de

Descrição

(1) Direito da Pessoa Idosa, (2) Promoção da Igualdade Racial, (3) Pessoa com Deficiência, (4) Mulheres
e (5) Juventude, disponibilizando documentos técnicos específicos de cada área temática, legislação e
regimentos internos. Para solicitar o serviço, a prefeitura deve entrar em contato de acordo com a área
temática desejada, como consta nas observações.

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Portal

Parceiros

-

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Conselhos estaduais (CONEPIR, CONPED, CEDCA,
CONEDH e CEI), SEGOV, SEDA, SEPLAG

Quem
acessar
Já estápode
Disponível?

Instrumento Jurídico

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade
Quem pode acessar

Contrapartidas

Disponível

-

Sim

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Subunidade

Responsável

Prefeituras

Termo de Cooperação

Ver abaixo de acordo com a temática da
Conferência

Ver abaixo de acordo com a temática da
Conferência

Gratuidade

Contrapartidas

E-mail

Telefone

Sim

Espaço e alimentação

Ver abaixo de acordo com a temática da
Conferência

Ver abaixo de acordo com a temática da
Conferência

Subunidade

Responsável

Subsecretaria de Participação Social

Ana Amélia Penido Oliveira

E-mail

Telefone

ana.penido@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3915-6068

Observações

As Conferências constituem espaços de debate, concertação, construção de consensos,
estabelecimento de pactos e correção de rumo das políticas públicas, que ocorrem a partir
da convocação do Governo Federal. A partir disto, iniciam-se as etapas preparatórias –
Conferências Municipais e Estaduais – para a Conferência Nacional.
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A SEDPAC oferece assessoramento técnico às prefeituras, a fim de identificar oportunidades de
inserção de mecanismos de participação na gestão municipal, assim como para a instalação
das mais diversas ferramentas, a saber: orçamento participativo, plataformas de participação
social, ferramentas para mediação de conflitos rurais e urbanos, iniciativas para fortalecer uma
organização autônoma da sociedade civil e canais de interlocução com o público.

Conselho

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Coordenadoria Especial de
Políticas para o Idoso

Observações

Pessoa Idosa

Dilson José de Oliveira

cepid@social.mg.gov.br

(31) 3916-7999

Promoção da
Igualdade Racial

Subsecretaria de Políticas de
Promoção da Igualdade Racial

João Carlos Pio de Souza

subpir@direitoshumanos.
mg.gov.br

(31) 3916-7309

A participação faz parte do desenho democrático para formulação, implementação e avaliação
das políticas públicas. As decisões no âmbito do governo afetam diversos grupos sociais que
devem ser escutados através das arenas deliberativas.

Pessoa com
Deficiência

Coordenadoria Especial de
Apoio e Assistência à pessoa
com Deficiência

Romerito Costa
Nascimento

pessoacomdeficiencia@
direitoshumanos.mg.gov.br

(31)3916-7974

Mulheres

Subsecretaria de Políticas para
as Mulheres

Larissa Amorim Borges

larissa.borges@
direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7303

Juventude

Subsecretaria de Juventude

Gustavo Aguiar Pinto

gustavo.aguiar@
direitoshumanos.mg.gov.br

(31)3916-7313
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AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS
PARA PESSOA IDOSA

IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDPAC acompanha e subsidia, junto aos órgãos competentes, a edição e implementação
de leis pertinentes à pessoa idosa. Além disso, contribui para a formulação da política de
atendimento, promoção e defesa dos direitos da pessoa idosa, apoiando, propondo e
acompanhando a elaboração de planos e projetos. A prefeitura pode ter acesso a essa ação
entrando em contato com o responsável indicado.

A SEDPAC subsidia a implementação da Política Estadual de Atendimento, Promoção e
Garantia dos Direitos da Pessoa com Deficiência, bem como acompanha e monitora a execução
das políticas públicas estaduais que venham a impactar as condições de vida das pessoas com
deficiência. Para solicitar o serviço, a prefeitura deve entrar em contato com o responsável
pela ação.

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

CEI, SES, CMI, Secretarias Municipais vinculadas à Pessoa Idosa,
Coordenadoria Geral dos Direitos da Pessoa Idosa da Presidência
da República e CAOPIPPD Idoso.

www.direitoshumanos.mg.gov.br

CONPED, OSC, Secretarias e Órgãos de Estado
e Assembleia Legislativa

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria Especial de Políticas para o Idoso

Dilson José de Oliveira

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência
à pessoa com Deficiência

Romerito Costa Nascimento

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

dilson.oliveira@direitoshumanos.mg.gov.
brcepid@social.mg.gov.br

(31) 3916-7999

pessoascomdeficiencia@direitoshumans.mg.gov.br

(31) 3916-7974

Observações

Observações

A SEDPAC visa a promover, estimular, acompanhar junto aos órgãos competentes e zelar pelo
cumprimento do Estatuto do Idoso – Lei federal 10.741/2003. Este serviço é prestado pela
Coordenadoria Especial de Políticas para o idoso (CEPID), tendo como finalidade incentivar,
apoiar, monitorar e avaliar ações das diferentes políticas públicas estaduais voltadas aos
idosos.

Por meio deste serviço, a SEDPAC busca promover o fortalecimento das políticas para as pessoas
com deficiência, buscando, por meio de articulação com o Conselho Estadual de defesa dos
Direitos da Pessoa com Deficiência e com os movimentos sociais, e em parcerias com a União,
municípios e a sociedade civil, em sintonia com a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com
Deficiência, da Organização das Nações Unidas (ONU), assegurar a transversalidade da atuação
do governo estadual no atendimento à demanda da sociedade de garantia de seus direitos
fundamentais.

Além de contribuir para a promoção da intersetorialidade e da transversalidade no
acompanhamento, orientação e avaliação de execução dos programas, projetos e ações com
vistas à garantia dos direitos da pessoa idosa.
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Ação

Consulte o Plano Estadual Dos direitos da Pessoa com Deficiência:
social.mg.gov.br/images/stories/caade/Plano_Estadual_Direitos_Pessoa_Deficiencia.pdf
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IMPLANTAÇÃO DE CENTRAIS
DE LIBRAS NOS MUNICÍPIOS

REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES
SOBRE PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Assessoramento técnico

Promoção de cursos e de capacitações

Descrição

Descrição

Ação

A SEDPAC promove e apoia os serviços de tradução e interpretação da língua de sinais, a fim
de facilitar o acesso das pessoas com deficiência auditiva aos serviços públicos e informações
diversas. É importante incluir, socializar o conhecimento e oferecer oportunidades de igualdade
para as pessoas com deficiência.
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Ação

A SEDPAC articula e executa ações de informações e capacitação de pessoas para atuação na garantia dos
direitos humanos e no exercício da cidadania. São oferecidas palestras sobre a temática da deficiência,
relacionando diversidade e desenvolvimento inclusivo e questões como: direitos constitucionais, formação de
lideranças, empregabilidade, acessibilidade, sustentabilidade, responsabilidade social, criação de conselhos
municipais, políticas públicas e inclusão social.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

CONPED, Prefeitura de Uberlândia, Prefeitura
de Juiz de Fora e SNPD

www.direitoshumanos.mg.gov.br

CONPED, Municípios e Sociedade Civil

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Local, transporte e hospedagem

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência
à pessoa com Deficiência

Romerito Costa Nascimento

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência
à pessoa com Deficiência

Romerito Costa Nascimento

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

pessoacomdeficiencia@direitoshumanos.mg.gov.br

(34) 3270-3625
(31) 3916-7974

pessoacomdeficiencia@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7974

Observações

Observações

Os atendimentos são realizados de três formas: presencial, virtual ou in loco, com horário e
local previamente agendados. Atualmente existem duas centrais em funcionamento, uma em
Belo Horizonte a outra em Uberlândia. Estão previstas a criação das unidades de Juiz de Fora
e da Cidade Administrativa, em Belo Horizonte, para o próximo ano.

As palestras são realizadas na região metropolitana de Belo Horizonte e no interior do estado,
em articulação com as prefeituras. Elas têm como objetivo informar a sociedade sobre as
potencialidades e as especificidades das pessoas com deficiência, relacionando diversidade e
desenvolvimento inclusivo, e abordam questões como:
Direitos;

Responsabilidade Social;

Empregabilidade;

Criação de Conselhos Municipais;

Acessibilidade;

Políticas Públicas;

Sustentabilidade;

Inclusão Social.
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CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO PARA GESTORES E
GESTORAS SOCIAIS

CAPACITAÇÃO EM TEMÁTICAS DE DIREITOS
HUMANOS

Promoção de cursos e de capacitações

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDPAC realiza capacitação e formação para as mulheres com foco no desenvolvimento de
habilidades de gestão, geração de renda e empreendedorismo. Além disso, a Superintendência
também realiza capacitações e cursos de formação, em parceria com o UAITEC, para os gestores
dos CRAS e CREAS, agentes de saúde e penitenciários, a fim de melhorar o atendimento às
mulheres vítimas de violência.

A SEDPAC trabalha na ressignificação do conceito de Direitos Humanos, por meio de promoção
e campanhas e ações de capacitação e formação continuada de Direitos Humanos em diversos
segmentos. Este serviço é disponibilizado por meio das Escolas de Formação em Direitos Humanos.
Neste sistema, o município pode cadastrar sua demanda para capacitação de acordo com a
temática. Estes cursos são prestados por meio de plataforma EAD, disponibilizada pela UAITEC.

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Não se aplica

200.198.6.230/moodle

SECTES, UFMG, FUNDEB e UAITEC

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Autonomia Econômica das
Mulheres e Articulação Institucional

Renata Adriana Rosa

Diretoria de Políticas de Promoção
dos Direitos Humanos

Eduarda Lorena de Almeida

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

renata.rosa@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7988

eduarda.almeida@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7941

Observações

Observações

As capacitações tornam-se ainda mais relevantes à medida que o profissional que a realize
atue como multiplicador do conhecimento. Assim, é essencial que as técnicas para lidar com
mulheres vítimas de violência sejam abordadas nos CRAS e CREAS municipais ou regionais,
visto que estes são espaços que a mulher procura ou para os quais é encaminhada quando
sofrem algum tipo de agressão, para acompanhamento com assistente social e psicólogos.

A Escola de Formação em Direitos Humanos é uma proposta de formação continuada
sobre Direitos Humanos no intuito de contribuir para o fortalecimento da democracia, do
desenvolvimento, da justiça social e pela construção de uma cultura de paz, por meio da
promoção do fortalecimento da Rede de Educação em Direitos Humanos do Estado de Minas
Gerais. O objetivo da Escola é promover e consolidar a educação em Direitos Humanos em
Minas Gerais, contribuindo para o aprimoramento das Políticas Públicas das Secretarias de
Estado do Governo de Minas, em especial a SEDPAC, em nível local e estadual, e para o
fortalecimento do princípio da não discriminação das políticas públicas.

Para mais, a SEDPAC também atua intersetorialmente com estas mulheres, objetivando sua
inserção no mercado de trabalho, ou através de capacitações para o desenvolvimento de
práticas de empreendedorismo social, de acordo com suas habilidades de gestão.
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Ação
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PROGRAMA DE PROTEÇÃO AOS DEFENSORES DOS
DIREITOS HUMANOS (PPDDH)

PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇAS E
ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE (PPCAAM)

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

Ação

A SEDPAC auxilia os municípios a adotarem medidas para a proteção de pessoas, instituições,
organizações e movimentos sociais que estejam sofrendo ameaças. A solicitação de inclusão
pode ser realizada tanto pela prefeitura e pelos próprios defensores de direitos humanos,
quanto pelas redes de direitos, entidades e organizações da sociedade civil, Ministério Público
ou qualquer outro órgão público que tome conhecimento da ameaça ou violação à qual a
pessoa esteja exposta.
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Ação

A SEDPAC, com o objetivo de proporcionar proteção e atendimento especializado a crianças e adolescentes
e seu núcleo familiar, oferta o PPCAAM. O atendimento é feito por meio da metodologia de atendimento
integral, buscando, junto à rede parceira, a prestação de serviços de segurança, saúde, educação, esporte,
cultura, assistência social e encaminhamento para o mercado de trabalho. A prefeitura pode entrar em
contato com o responsável para solicitar a ação.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e
dos Direitos Humanos (MMIRDH) e Instituto DH

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e
dos Direitos Humanos (MMIRDH) e IJUCI

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Proteção e Defesa de Direitos
Humanos

Juliana Nunes de Alcântara

Diretoria de Proteção e Defesa de Direitos
Humanos

Juliana Nunes de Alcântara

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

juliana.alcantara@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7937

juliana.alcantara@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7937

Observações

Observações

Deverão acompanhar o pedido de inclusão no PPDDH documentos ou informações que demonstrem a
atuação do defensor dos direitos humanos, bem como a descrição da ameaça ou da violação de direitos em
decorrência dessa atuação, telefone e endereço atualizados da pessoa interessada para posterior contato
e análise das equipes técnicas do Programa. Após a solicitação de inclusão, a equipe técnica do órgão fará
avaliação da situação, apresentará um Parecer Técnico ao Conselho Deliberativo, que decidirá sobre a
inclusão ou não deste solicitante no Programa de Proteção.

A principal medida de proteção é a transferência da criança ou adolescente ameaçado de morte do local da ameaça,

Em caso de urgência e levando em consideração a procedência, gravidade e a iminência de coação ou
ameaça, paralelamente à solicitação de inclusão no PPDDH, os órgãos de segurança pública, justiça e
assistência social deverão ser acionados para intervenção emergencial e até que o PPDDH cumpra com os
procedimentos necessários à avaliação de inclusão.

É imprescindível que o órgão demandante se faça presente quando do atendimento de avaliação do caso pelo PPCAAM. Em

acompanhado, sempre que possível, de seu núcleo familiar. Após a transferência, o PPCAAM trabalha sua reinserção social
em local seguro, em parceria com a rede local de serviços públicos. Dada a extensão do território do Estado de Minas
Gerais, faz-se necessário o agendamento do atendimento a ser realizado pelo PPCAAM. O agendamento se dá por meio do
encaminhamento da Ficha de Pré-Avaliação (disponível no portal da SEDPAC) a ser preenchida pelo Ministério Público, Poder
Judiciário ou Conselho Tutelar.

caso de urgência, e levando-se em consideração a procedência, gravidade e a iminência de coação ou ameaça, paralelamente
à solicitação de inclusão no PPCCAM, os órgãos de segurança pública, justiça e assistência social deverão ser acionados para
intervenção emergencial e até que o PPCAAM cumpra com os procedimentos necessários à avaliação de inclusão.
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PROGRAMA DE PROTEÇÃO A VÍTIMAS E
TESTEMUNHAS AMEAÇADAS (PROVITA)

COMITÊ MUNICIPAL PARA A POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDPAC auxilia os municípios a aderirem ao Programa de Proteção a Vítimas e Testemunhas
Ameaçadas (PROVITA), cujo objetivo é assegurar a integridade e a segurança de vítimas e
testemunhas de crime, bem como de seus familiares, que estejam sendo coagidos ou expostos
a grave ameaça em função de sua colaboração testemunhal em investigação criminal ou
processo penal. A prefeitura pode entrar em contato com o responsável para solicitar a ação.

A SEDPAC orienta, acompanha e subsidia, junto a prefeitura e órgãos competentes, a edição e
implementação de leis pertinentes à população em situação de rua através da criação da Política
e do Comitê Municipal para População em Situação de Rua. A ação está voltada aos municípios
que desejam implementar uma Política Municipal e criar instâncias de participação social. Para
solicitar o serviço, a prefeitura deve entrar em contato com o responsável pela ação.

Ação

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.mg.gov.br/cidadão/assistência social/
vítimas de crimes/proteção a vítimas

Ministério das Mulheres , da Igualdade Racial e
dos Direitos Humanos e IJUCI

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Comitê Estadual de Acompanhamento e Monitoramento
da Política para a População em Situação de Rua

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Termo de Cooperação

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Proteção e Defesa de Direitos
Humanos

Juliana Nunes de Alcântara

Diretoria de Defesa e Reparação de Direitos
Humanos

Letícia Palma

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

juliana.alcantara@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7937

leticia.palma@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7943

Observações

Observações

Para ingresso no PROVITA, inicialmente é necessário encaminhar documentação para solicitação de avaliação de inclusão ao
Conselho Deliberativo do PROVITA:

A SEDPAC fomenta e oferece assessoria técnica para os municípios que desejam instituir a
Política para a População em Situação de Rua e/ou Comitê Municipal, instância de participação
social para planejamento, avaliação e fiscalização das políticas públicas voltadas às pessoas
em situação de rua.

Documentos de identidade do interessado; Comprovantes da situação penal do interessado (folha de antecedentes criminais
e certidão criminal do juízo da Comarca); Cópia de portaria inaugural de inquérito policial, procedimento penal investigatório
do Ministério Público e da denúncia, conforme o caso; Cópia dos depoimentos já prestados pelo interessado sobre os fatos;
Pedido de inclusão de testemunha.
Com a documentação completa será agendado atendimento aos solicitantes e elaborado parecer técnico a ser submetido
à avaliação do Conselho Deliberativo para decisão sobre a inclusão no programa. Em caso de urgência e levando em
consideração a procedência, gravidade e a iminência de coação ou ameaça, paralelamente à solicitação de inclusão no
PROVITA, os órgãos de segurança pública, justiça e assistência social deverão ser acionados para intervenção emergencial e
até que o PROVITA cumpra com os procedimentos necessários à avaliação de inclusão.
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IMPLANTAÇÃO, ASSESSORAMENTO TÉCNICO E MONITORAMENTO DE
UNIDADES INTERLIGADAS DE REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO (UIs)
Ação

Ação

Assessoramento técnico

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEDPAC realiza o trabalho de orientação, acompanhamento e monitoramento, junto aos
hospitais e cartórios que firmarem convênio, para a instalação de Unidade Interligada, estrutura
que garante que o recém-nascido já saia da maternidade com seu registro civil. Caso tenha
interesse, a prefeitura pode procurar o órgão para que receba o auxílio técnico na implantação
dessa estrutura nas unidades de saúde sob sua responsabilidade.

A SEDPAC atua no âmbito local por meio dos Centros de Referência, que desenvolvem ações
voltadas à promoção e proteção dos Direitos Humanos nos municípios. Os serviços prestados
pelos Centros são de informações sobre direitos e serviços, atendimento jurídico, capacitação
em Direitos Humanos, produção de conhecimento, mediação de conflitos, apoio de projetos
locais e articulação dos diversos atores políticos.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Hospitais, Cartórios, Recivil (Sindicato dos Oficiais
de Cartório de Registro Civil), Ministério Público e
Corregedoria do Tribunal de Justiça.

www.direitoshumanos.mg.gov.br

EMATER

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras, Cartórios e Hospitais para atenderem
a crianças recém-nascidas

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Defesa e Reparação de Direitos
Humanos

Letícia Palma

Diretoria de Centro de Referência
em Direitos Humanos

Mirella Vasconcelos
Ferreira Barbosa

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

leticia.palma@direitoshumanos.mg.gov.br
ana.almeida@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7979

mirella.vasconcelos@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7937

Observações

Observações

A principal estratégia da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania para a
erradicação do sub-registro e promoção do acesso à documentação básica envolve ações de implantação
de Unidades Interligadas e execução de mutirões voltados para comunidades quilombolas, indígenas e
ciganos. Essas ações são realizadas com recursos do Convênio n° 756860/2011, celebrado com a Secretaria
de Direitos Humanos da Presidência da República, que prevê:

A concepção dos Centros de Referência em Direitos Humanos surgiu a partir de experiências realizadas por
órgãos públicos e organizações não-governamentais que possibilitaram o acesso da população de baixa
renda a serviços essenciais como, por exemplo, assistência jurídica e documentação civil básica. Assim, os
Centros de Referência em Direitos Humanos atuam como mecanismos de defesa, promoção e acesso à justiça
e estimulam o debate sobre cidadania influenciando positivamente na conquista dos direitos individuais e
coletivos. Os Centros deverão ser uma Casa de Direitos, de convivência entre pessoas. Um espaço físico onde
são implementadas ações que visam à defesa e à promoção dos Direitos Humanos.

- A instalação de 35 Unidades Interligadas de Registro Civil de Nascimento - UIs, que operam de forma
integrada com os Cartórios nas Maternidades, de modo que toda criança seja registrada antes da alta
hospitalar; - A realização de mutirões de registro tardio e documentação básica nas comunidades
quilombolas, indígenas e ciganas.
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CENTROS DE REFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS

As equipes envolvidas nos Centros de Referência em Direitos Humanos têm como ponto de partida atividades
que visam à humanização, à emancipação do ser humano, à transformação social, construindo realidades
mais justas e igualitárias. Estão previstas para o ano de 2017 a instalação dos Centros e Referência nos 17
Territórios.
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CAPACITAÇÃO PARA CONSELHEIROS DA CRIANÇA
E ADOLESCENTE E TUTELARES

AUXILIAR O FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE
PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Promoção de cursos e capacitações

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDPAC trabalha na capacitação continuada dos Conselheiros dos Direitos da Criança e do
Adolescente e de Conselheiros Tutelares. Os treinamentos dão suporte para que os participantes
exerçam o pleno exercício da função, conforme o conjunto de atribuições definidas no ECA. O
Conselheiro tem o dever de aprender e conhecer profundamente os direitos da Criança e do
Adolescente pelos quais tem a função de zelar. A prefeitura pode entrar em contato com o
responsável para solicitar a ação.

A SEDPAC atua no auxílio à gestão municipal do fortalecimento da política de proteção a
crianças e adolescentes, a fim de promover políticas públicas municipais para o cumprimento
do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), visto que, de acordo com o ECA, a política
de atendimento dos direitos da criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto
articulado de ações governamentais e não-governamentais, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.

Ação

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Não se aplica

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria Especial da Política
Pró-Criança e Adolescente

Célia Carvalho Nahas

Coordenadoria Especial da Política Pró-Criança
e Adolescente

Célia Carvalho Nahas

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

celia.nahas@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7968

celia.nahas@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7968

Observações

Observações

Conhecer os direitos da criança e do adolescente não é pré-requisito para candidatura a Conselheiro Tutelar.
Desconhecê-los porém pode ser motivo para cassação de Conselheiro eleito e em exercício de mandato.

De acordo com o ECA, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao lazer e à
profissionalização, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Por isso, o treinamento apresenta as questões que envolvem o ofício diário dos profissionais, com o intuito
de compartilhar ideias e experiências para otimizar a aprendizagem. Capacitará os participantes para o
exercício de suas funções em defesa dos direitos da criança e do adolescente, em estreita articulação com a
Justiça da Infância e da Juventude, Ministério Público e demais atuantes do Sistema de Garantia dos Direitos
Infantojuvenis.
Consulte o Estatuto da Criança e do Adolescente:

Princípios estruturadores da política de atendimento:
Descentralização
Participação
Articulação

Sustentabilidade
Mobilização

www.crianca.mppr.mp.br/arquivos/File/publi/camara/estatuto_crianca_adolescente_9ed.pdf
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DIA INTERNACIONAL DE LUTA CONTRA A
DISCRIMINAÇÃO RACIAL

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL – SINAPIR

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDPAC auxilia os municípios na elaboração e implementação de políticas públicas que
garantam os direitos ao acesso a bens e riquezas culturais e materiais, e à permanência nos
espaços emblemáticos de representatividade política, bem como visem a reforçar o combate
ao preconceito, à intolerância, à xenofobia e ao racismo.

A SEDPAC promove e apoia a implantação do SINAPIR. Este sistema representa uma forma de
organização e articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços para
superar as desigualdades raciais no Brasil, com o propósito de garantir à população negra a
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa de direitos e o combate à discriminação e
às demais formas de intolerância.

Ação
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Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Municípios e Secretarias de Estado

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Municípios e Secretarias de Estado

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Políticas Afirmativas

Cleide Hilda de Lima Souza

Subsecretaria de Igualdade Racial

Cleide Hilda de Lima Souza

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

cleide.hilda@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7296

cleide.hilda@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7305

Observações

Observações

A participação dos municípios e o seu envolvimento, em especial dos 17 Territórios do Estado de
Minas Gerai,s na luta pela eliminação da discriminação racial, é de fundamental importância
para o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a população negra e demais etnias.
Todo o debate acerca da discriminação racial e o racismo no Brasil e no mundo tem propiciado
evidentes avanços para que alcancemos a real democracia no sentido mais amplo da palavra.

O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) foi regulamentado pelo Decreto
n° 8136/2013, assinado pela presidenta Dilma Rousseff na abertura da III Conferência Nacional
de Promoção da Igualdade Racial (III Conapir).
A adesão de Estados e Municípios ao sistema contribui nos processos de criação e fortalecimento
de órgãos e conselhos de promoção da igualdade racial em âmbito municipal e estadual,
levando a uma gestão descentralizada e democrática da política em nível nacional.
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IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS PARA MULHERES

PACTO NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDPAC subsidia a implementação da Política Estadual para Mulheres, oferecendo
orientações aos municípios para Promoção e Garantia dos Direitos das Mulheres. Além disso,
colabora na articulação e desenvolvimento das políticas públicas estaduais que venham a
impactar as condições de vida das mulheres mineiras.

A SEDPAC estimula o desenvolvimento desta política por meio da instituição de Câmaras
Técnicas e Fóruns nos municípios. O Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência contra a
Mulher é um acordo estabelecido entre os governos federal, estaduais e municipais com o
objetivo de articular ações que visam a consolidação da Política Nacional de Enfrentamento à
Violência contra as mulheres.

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Câmaras de vereadores, Secretarias e Órgãos
de Estado e Assembleia Legislativa

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Subsecretária de Políticas para as mulheres

Larissa Amorim Borges

Superintendência de Enfrentamento
à Violência contra Mulheres

Isabel Cristina de Lima Lisboa

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

spmulheres@direitoshumans.mg.gov.br

(31) 3916-8008

isabel.lisboa@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-8005

Observações

Observações

Por meio deste serviço, a SPM-MG/ SEDPAC busca promover o fortalecimento das políticas para mulheres
no estado de Minas Gerais, alinhando as ações e projetos estratégicos do estado com a Política Nacional.

Criado em 2007 e coordenado pela Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República
(SPM-PR), após quatro anos de existência, o Pacto passou por uma releitura e uma revisão de eixos e
objetivos visando a garantir a aplicabilidade da Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006).

As prioridades da SPM-MG/SEDPAC são fortalecer e expandir a rede de atendimento à mulheres vítimas de
violência no interior do estado e ampliar as políticas de empoderamento e construção da autonomia das
mulheres, considerando as diferenças e desigualdades que marcam as instituições e a vida dessas mulheres.
As ações da SPM-MG estão organizadas em 5 Eixos:
Eixo 1: Enfrentamento à Violência

Eixo 4: Formações e Capacitações

Eixo 2: Autonomia e Empoderamento

Eixo 5: Comunicação e Informação

Eixo 3: Participação e Controle Social
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Ação

Os eixos estruturantes do Pacto são:
Garantia da aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Ampliação e fortalecimento da rede de serviços para
mulheres em situação de violência. Garantia da segurança cidadã e acesso à Justiça. Garantia dos direitos
sexuais e reprodutivos, enfrentamento à exploração sexual e ao tráfico de mulheres. Garantia da autonomia
das mulheres em situação de violência e ampliação de seus direitos.
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CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO SOBRE
DIREITOS DAS MULHERES

PROMOÇÃO DO EMPODERAMENTO
E AUTONOMIA DAS MULHERES

Promoção de cursos e capacitações

Promoção de cursos e capacitação

Descrição

Descrição

A SEDPAC realiza capacitações e formações presenciais e à distância para mulheres,
técnicos(as) e gestores(as) com foco no desenvolvimento de habilidades de gestão de políticas
públicas de gênero, relações de gênero, feminismos, geração de renda e empreendedorismo.
Esta ação leva em consideração as interseccionalidades de gênero e raça, bem como outros
marcadores de desigualdades e diferenças.

A SEDPAC oferece cursos de formação continuada e qualificação profissional em articulação
com os municípios. Estes cursos têm o propósito de desconstruir processos de subjugação das
mulheres no mercado de trabalho e enfrentar as diferentes formas de opressão e subordinação
que cristalizam relações desiguais de poder entre homens e mulheres.

Ação

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br
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Ação

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

SPM-PR, Secretarias de Estado, Prefeituras, Sindicatos e
Federações: CTB e CUT, FETAEMG, Economia Solidária, UFMG,
UEMG, UNIMONTES, PUC MINAS, Empresas do Setor produtivo
industrial da RMBH, SENAC, SESI, SENAI, SEBRAE

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Mulheres

Termo de Cooperação

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Espaço e alimentação

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Autonomia Econômica das
Mulheres e Articulação Institucional

Renata Adriana Rosa

Subsecretaria de Políticas para Mulheres

Renata Rosa

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

renata.rosa@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-7988

spmmg@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3915-8008

Observações

Observações

As capacitações tornam-se ainda mais relevantes na medida em que os servidores capacitados
em políticas para mulheres atuam como multiplicadores do conhecimento, configurando um
corpo de técnicos e gestores altamente qualificado em questões de gênero, raça e políticas
para mulheres.

Este serviço é disponibilizado através da Rede Universidade Aberta e Integrada de Minas
Gerais (UAITEC), que visa a oferecer, de forma gratuita, qualificação profissional por meio da
implantação de uma rede de polos de educação à distância.
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APOIO À CRIAÇÃO DE ORGANISMOS
DE POLÍTICAS PARA MULHERES

APOIO A ORGANIZAÇÕES E MOVIMENTOS SOCIAIS
FEMINISTAS E DE MULHERES

Assessoramento técnico

Promoção de cursos e capacitações

Descrição

Descrição

A SEDPAC incentiva, capacita e presta apoio técnico para a implementação de Organismos
de Políticas para as Mulheres (OPMs) nos municípios mineiros, assim como contribui para a
rearticulação e fortalecimento dos OPMs existentes.

A SEDPAC realiza capacitações, divulgação e distribuição de materiais informativos de
atividades relacionados aos direitos das mulheres. A proximidade com movimentos sociais é
de grande importância para a SEDPAC, pois, desta forma, obtém conhecimento das demandas
desses segmentos e formam parcerias para atividades que dialogam com a população acerca
de seus direitos.

Ação
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Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

SPM/PR, Prefeituras, Conselhos dos Direitos
da Mulher, DEAMs

www.direitoshumanos.mg.gov.br

Grupos do Movimentos Feminista e de Mulheres
do Estado de Minas

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Cooperação

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Subsecretaria de Políticas para Mulheres

Renata Rosa

Subsecretaria de Políticas para Mulheres

Eliane Dias

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

spmulheres@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-8008

spmmg@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3915-8008

Observações

Observações

Por meio desta ação a Secretaria visa a fomentar a criação e o fortalecimento de Organismos
de Políticas para as Mulheres (OPMs) e dos Conselhos Municipais de Direitos das Mulheres
(CMDMs) no Estado.

As prefeituras que desejem capacitar seus (uas) gestores(as) municipais devem encaminhar um
ofício para a Secretaria ou entrar em contato por telefone.
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AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE LEIS PARA GARANTIA
DOS DIREITOS DAS MULHERES
Ação

Assessoramento técnico

Descrição
A SEDPAC acompanha e subsidia, junto aos órgãos competentes, a edição e implementação
de leis pertinentes aos direitos das mulheres. Além de contribuir para a formulação da
política de atendimento, promoção e defesa dos direitos das mulheres, apoiando, propondo e
acompanhando a elaboração de planos e projetos.

Portal

Parceiros

www.direitoshumanos.mg.gov.br

CEI, SES, CMI, Secretarias Municipais vinculadas à Pessoa Idosa,
Coordenadoria Geral dos Direitos da Pessoa Idosa da Presidência
da República e CAOPIPPD Idoso.

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subsecretaria de Políticas para as Mulheres

Larissa Borges

E-mail

Telefone

spmulheres@direitoshumanos.mg.gov.br

(31) 3916-8008

Já está Disponível?

Observações

SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO (SEE)
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PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR
(PTE)

INFRAESTRUTURA EDUCACIONAL

Ação

Ação

Captação de recursos

Captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEE repassa recursos financeiros aos municípios que realizam transporte escolar dos alunos
da rede estadual de ensino residentes em zona rural. Os recursos repassados destinam-se aos
gastos com manutenção de veículos escolares rodoviários e aquaviários, podendo ser utilizados
também para arcar com combustíveis, lubrificantes e pagamentos do seguro obrigatório, taxas
e registro na autoridade competente.

A SEE disponibiliza recursos humanos, técnicos, materiais e financeiros aos municípios
mineiros, visando a melhoria dos padrões da qualidade da Educação Básica. As prefeituras
podem utilizar os recursos adquiridos com o repasse para reformas, ampliações e mobiliários
dos ensinos fundamental e médio.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.educacao.mg.gov.br

Prefeituras

www.educacao.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Adesão

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Suprimento Escolar

Valéria Batista Nascimento

Superintendência de Infraestrutura Escolar

Ana Maria Almeida Vilela

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sin.dise@educacao.mg.gov.br

(31) 3915-3129

sa.sin@educacao.mg.gov.br

(31) 3915-3122

Observações

Observações

O Programa Estadual de Transporte Escolar (PTE) prevê que o Estado repassará recursos
financeiros de forma direta, ou seja, sem a necessidade de celebração de convênios, aos
municípios que se inscreverem no PTE.

Esta ação tem como finalidade apoiar os municípios mineiros para garantir o funcionamento
adequado das unidades educacionais de ensino, por meio do provimento adequado de
infraestrutura física, operacional, segurança e acessibilidade (obras, mobiliários, equipamentos,
tecnologia de informação).

O recurso também pode ser usado para o pagamento de serviços de transporte contratados
junto a terceiros e a aquisição de passe estudantil, quando houver na região oferta de serviço
regular de transporte coletivo de passageiros que assegure ao estudante condições de
deslocamento, acessibilidade e segurança.
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APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL

VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DOS
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Promoção de cursos e de capacitações

Descrição

Descrição

A SEE disponibiliza recursos humanos e técnicos para apoiar os municípios mineiros, com
vistas à implantação e desenvolvimento da educação infantil em todo o Estado. Esta ação
ocorre por meio do estabelecimento de parcerias e garantia de assistência técnica aos
municípios, promovendo orientações para o bom funcionamento das instituições públicas de
Educação Infantil.

A SEE, por meio de parcerias, promove a qualificação dos profissionais da educação por meio
de cursos de educação básica, profissional, extensão, aperfeiçoamento, superior, mestrado e
doutorado, que contribuam para a melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos
prestados ao cidadão.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.educacao.mg.gov.br

Não se aplica

www.educacao.mg.gov.br

Instituições de Ensino Técnico e Superior

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Desenvolvimento da
Educação Infantil e Fundamental

Adelson Afonso da Silva França Júnior

Subsecretaria de Gestão de Recursos Humanos

Glaucia Aparecida Vieira

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sb.sif@educacao.mg.gov.br

(31) 3915-3484

sg@educacao.mg.gov.br

(31) 3915-3828

Observações

Observações
Esta ação envolve o estabelecimento de parcerias com instituição de ensino técnico e superior,
estruturando uma rede de formação com o objetivo de maximizar seu alcance e aumentar as
oportunidades de formação contínua de servidores da Educação.
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SISTEMA MINEIRO DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO
PÚBLICA (SIMAVE)
Ação
Disponibilização de estudos e de informações

Descrição
A SEE, por meio do SIMAVE, avalia a qualidade do ensino fundamental e médio do sistema
público de educação de Minas Gerais, fornecendo informações para o planejamento,
monitoramento e reformulação das políticas públicas educacionais.

Portal

Parceiros

www.educacao.mg.gov.br

Prefeituras Municipais

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Superintendência de Avaliação Educacional

Maria Inez Barroso Simões

E-mail

Telefone

si.sae@educacao.mg.gov.br
sae.dave@educacao.mg.gov.br

(31) 3915-3600

Já está Disponível?

Quem pode acessar

Observações
O SIMAVE fornece informações a respeito dos desempenhos dos alunos, das escolas, das SRE,
dos municípios, dos Territórios e Estado.
O sistema, além de apontar as prioridades educacionais, é capaz de subsidiar tanto professores,
especialistas e diretores, quanto os gestores para tomada de decisão na definição de políticas
públicas educacionais (nas diversas esferas do sistema educacional).

SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTES (SEESP)
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PROGRAMA MINAS ESPORTIVA: JOGOS ESCOLARES
DE MINAS GERAIS − JEMG

PROGRAMA MINAS ESPORTIVA: JOGOS
DE MINAS GERAIS

Captação de recursos

Captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEESP promove anualmente Os Jogos Escolares de Minas Gerais (JEMG). Trata-se de uma
competição na qual podem participar as escolas públicas e particulares com alunos-atletas do
ensino fundamental e médio dos 853 municípios. Na esfera municipal, as prefeituras atuam no
auxílio e no suporte logístico para a realização dos Jogos.

A SEESP promove os Jogos de Minas Gerais, que consistem na mais tradicional competição
esportiva do estado. Esta ação tem como objetivo o fomento da prática do esporte de rendimento
entre os municípios e entidades esportivas de Minas Gerais, possibilitando a identificação de
talentos esportivos.

Ação

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.jogosescolares.esportes.mg.gov.br/

Secretaria de Estado de Educação (SEE) e
Federações Esportivas

www.jogosdeminas.esportes.mg.gov.br

Prefeituras Municipais, entidades esportivas e as
Federações Esportivas Mineiras

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Adesão

Prefeituras

Termo de Adesão

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Realização da etapa municipal e transporte de
alunos/atletas

Sim

Realização da etapa municipal e transporte
de alunos/atletas

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Eventos Esportivos

Thiago Mendes Oliveira

Diretoria de Eventos Esportivos

Thiago Mendes Oliveira

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

thiago.oliveira@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4761

thiago.oliveira@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4761

Observações

Observações

O JEMG ocorre em 4 etapas. A primeira é a municipal e os primeiros lugares seguem
para a segunda etapa, a microrregional. O estado é divido em 47 microrregiões e cada
Superintendência Regional de Ensino (SER), ligada à SEE, auxilia no andamento dos Jogos. Na
terceira etapa ocorrem competições em 6 cidades polo, que variam em cada edição. Por fim, é
realizada a etapa estadual, na qual o município sede realiza um convênio com a SEESP para a
suplementação de sua estrutura, a fim de apoiar a realização do evento.

Os Jogos de Minas Gerais acontecem em 3 etapas. A primeira é a microrregional, que ocorre em
8 regionais compostas pelo agrupamento dos 17 Territórios de Desenvolvimento. A segunda é
a etapa regional, que se realiza em 4 sedes. A final estadual é realizada em algum município
que se candidate a receber o evento.

O JEMG recebeu, no último período de adesão, 813 inscrições de municípios.
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PROGRAMA MINAS ESPORTIVA: GERAÇÃO ESPORTE

ACADEMIAS AO AR LIVRE E MATERIAL ESPORTIVO

Ação

Ação

Captação de recursos

Captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEESP, através da ação Geração Esporte, visa a iniciação esportiva com foco na aquisição
das habilidades motoras, sem perder o seu caráter de inclusão social. Esta ação promove o
esporte nas suas diferentes dimensões, através das várias modalidades, para que a criança ou
adolescente desenvolva sua trajetória esportiva.

A SEESP faz aquisição de equipamentos para práticas de atividades físicas “ao ar livre” e
materiais esportivos. Esses materiais são doados às prefeituras para incentivo a prática de
atividades físicas e esportivas dos cidadãos.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.esportes.mg.gov.br

Não se aplica

www.esportes.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Não Disponível

Em desenvolvimento

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Convênio

Prefeituras

Termo de Responsabilidade Doação Direta

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Não

A definir

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Incentivo ao Esporte Educacional

Marilda Poeiras Santos

Gabinete

Vinícius Amaral Mendonça

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

marilda.poeiras@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4612

vinicius.mendonca@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4669

Observações

Observações

No último período de inscrição de projetos, em edital 2013-2015, foram contempladas 110
prefeituras de Minas Gerais. Atualmente, há previsão de um novo edital para 2016-2018.

A SEESP atendeu a mais de 500 municípios de 2011 a 2015. Os recursos desta ação são
oriundos do Sistema Nacional do Desporto estabelecido pela Lei Nº 9.615, de 24 de Março de
1998 (Lei Pelé).
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ORIENTAÇÃO SOBRE PRÁTICAS E
INFRAESTRUTURAS ESPORTIVAS

AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO
DE ESPAÇOS ESPORTIVOS

Disponibilização de estudos e informações

Captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEESP disponibiliza, em seu portal institucional, um manual que orienta gestores municipais
a gerenciarem práticas pedagógicas esportivas, que constitui um guia para a execução dessas
ações no âmbito municipal. Já no site da SETOP são disponibilizados projetos padrão de
edificações esportivas que podem auxiliar os municípios na construção dessas estruturas.

A SEESP promove a modernização de espaços esportivos, com o objetivo de estimular a prática
de atividade física e de esportes, por meio de apoio financeiro para a reforma, estruturação e
construção de instalações esportivas e de lazer.

Ação

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.esportes.mg.gov.br
www.setop.mg.gov.br

SETOP

www.esportes.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Convênio

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Não

Conforme a legislação de convênios

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Gestão
de Estruturas Esportivas

Ricardo Afonso Raso

Gabinete

Vinícius Amaral Mendonça

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

projetos@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4776

vinicius.mendonca@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4669

Observações
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Ação

Observações
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QUALIFICAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE CONTEÚDO
PARA PARTICIPAÇÃO NO ICMS ESPORTIVO

OBSERVATÓRIO DO ESPORTE DE MINAS GERAIS

Ação

Ação

Apoio técnico e captação de recursos

Disponibilização de estudos e de informações

Descrição

Descrição

A SEESP promove a qualificação de gestores esportivos municipais e conselheiros municipais
de esportes por meio de seminários e disponibilização de informações visando a participação
dos municípios no ICMS Esportivo.

A SEESP disponibiliza, por meio do Observatório do Esporte de Minas Gerais, informações de
maneira dinâmica e diversificada como notícias, vídeos, blogs, sessão de artigos especializados
e sessão de oportunidades de qualificação na área esportiva (Congressos, Seminários, Cursos
etc.). Além disso, o Observatório é um canal aberto de divulgação dos eventos esportivos em
Minas Gerais, mediante avaliação prévia.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.icms.esportes.mg.gov.br

observatoriodoesporte.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Conselho Regional de
Educação Física (CREF6/MG)
e AMM

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Cadeia Produtiva do Esporte

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Fomento e Organização
de Políticas Esportivas

Antônio Eduardo Viana Miranda

Diretoria de Fomento e Organização
de Políticas Esportivas

Antônio Eduardo Viana Miranda

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

icms.solidario@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4688

observatorio@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4688

Observações

Observações

O ICMS Esportivo é um instrumento de fomento à prática esportiva em Minas Gerais que garante recursos financeiros aos
municípios que comprovaram a participação e/ou realização de programas e projetos esportivos.

Lançado em 2012, o Observatório do Esporte de Minas Gerais é um portal criado pela
Secretaria de Estado de Esportes (SEESP) com objetivo de produzir e disseminar informações
de promoção e fomento do esporte, do exercício físico e do lazer. Além de poder subsidiar os
gestores públicos na formulação de políticas públicas voltadas para o âmbito do esporte.

Para participar, o Prefeito ou o Secretário Municipal responsável pela área de esportes no município deve indicar um Gestor
Esportivo Municipal (servidor público) para cadastrar no Sistema de Informação ICMS Esportivo todas as informações e
documentos comprobatórios. O pré-requisito para participação é a existência de um Conselho Municipal de Esportes, em pleno
funcionamento no ano base, que é o ano anterior ao ano de cálculo do Índice de Esportes.
O montante distribuído no ICMS Esportivo em 2015 foi de R$ 7.675.343,69.
As publicações da SEESP que auxiliam os gestores municipais para participarem do ICMS Esportivo estão disponíveis em:
observatorio.esportes.mg.gov.br/blog-icms-solidario/legislacao-icms-esportivo/

130

O site é composto de quatro eixos temáticos:
Gestão Esportiva

Esporte de Rendimento

Esporte Educacional

Esporte, Saúde e Lazer
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QUALIFICAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO ESPORTE

QUALIFICAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A LEI ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE

Ação

Ação

Disponibilização de estudos e de informações

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEESP promove a qualificação da cadeia produtiva do esporte por meio da produção e
disponibilização de publicações tais como o “Manual de Planejamento e Gestão de Infraestrutura
Esportiva” e o “Guia de Criação e Implementação do Fundo Municipal de Esportes”.

A SEESP oferece qualificação programada para as prefeituras e gestores municipais que tenham
interesse em participar com projetos de promoção do desporto que possam ser beneficiados
pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros
Conselho Regional de
Educação Física (CREF6/MG)
e AMM

www.esportes.mg.gov.br

Não se aplica

incentivo.esportes.mg.gov.br

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Não Disponível

Em desenvolvimento

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Cadeia Produtiva do Esporte

Não se aplica

Prefeituras, Administração Pública Indireta e
Entidades sem finalidade lucrativa

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Fomento e Organização
de Políticas Esportivas

Antônio Eduardo Viana Miranda

Diretoria de Gestão de
Lei de Incentivo ao Esporte

Thiago Souza Santana

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

antonio.miranda@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4688

thiago.santana@esportes.mg.gov.br

(31) 3915-4668

Observações

Observações

O Fundo Municipal de Esportes (FME) é um Fundo de natureza contábil, criado por lei, que tem como objetivo
o fomento do esporte no município. Com o FME, há garantia de captação, gestão e aplicação de recursos
financeiros para as políticas municipais de esporte e lazer proporcionando, consequentemente, a prática, o
ensino, a pesquisa e o desenvolvimento esportivo nas dimensões educacional, participação e rendimento.

A Lei Estadual de Incentivo ao Esporte tem como objetivo alavancar as atividades desportivas
e a formação de novos atletas em Minas Gerais.

O “Guia de Criação e Implementação do Fundo Municipal de Esportes” visa a auxiliar os gestores municipais
nesse processo.
Já o “Manual de Gerenciamento Planejamento e Gestão de Infraestrutura Esportiva” é específico para
equipamentos públicos. O seu foco são as ações de reforma e construção de instalações esportivas, bem
como a gestão destes espaços.
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FISCAL ESTADUAL (PROEFE)
Ação

Ação
Assessoramento técnico

Descrição

Descrição
A SEF apoia tecnicamente a implementação do Programa de Educação Fiscal Estadual
(PROEFE) nos municípios mineiros, fomentando a discussão sobre o financiamento da vida
em sociedade e incentivando o aprimoramento do desempenho dos servidores públicos para
uma maior transparência das ações administrativas. O objetivo é favorecer a compreensão da
função socioeconômica do tributo e a participação da sociedade na geração e aplicação do
dinheiro público.

Portal

Já está Disponível?

Parceiros

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

SECRETARIA DE ESTADO
DE FAZENDA (SEF)
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Portal

Parceiros

www.fazenda.mg.gov.br

SEE e CGE

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Superintendência de Arrecadação e
Informações Fiscais

Maria Bernardete Bouzada Dias Rêgo

E-mail

Telefone

educfiscal@fazenda.mg.gov.br

(31) 3915-6775

Observações
O PROEFE trabalha nas vertentes “sociedade”, “escolas” e “administração pública”, realizando
diversos eventos como reuniões técnicas, palestras, oficinas, capacitações presenciais e à
distância, blitze educativas, concursos de projetos e redação, entrevistas e publicações em
veículos de comunicação, feiras, exposições, congressos e seminários, peças teatrais. Tais
ações buscam incentivar a sensibilização, a disseminação da Cidadania Fiscal, contribuindo
para uma participação efetiva do cidadão no controle social. A SEF disponibiliza material
técnico e didático para todas as bibliotecas públicas do município.
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REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS FISCAIS

VALOR ADICIONADO FISCAL (VAF)

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEF realiza palestras e blitze educativas nos municípios, por intermédio do Programa de
Educação Fiscal, com o objetivo de conscientizar e orientar os cidadãos que sejam donos
de veículos automobilísticos sobre a necessidade de o emplacamento ocorrer no município
de seu domicílio. Além disso, a Secretaria realiza apoio técnico no acompanhamento da
divulgação dos valores arrecadados a título de IPVA, favorecendo a compreensão da função
socioeconômica do tributo.

A SEF realiza palestras nos municípios, por intermédio do Programa de Educação Fiscal,
com o objetivo de conscientizar, orientar e atualizar funcionários municipais, contadores e
contribuintes quanto à legislação e procedimentos de preenchimento da DAMEF, visando
a apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF. A Secretaria também apoia tecnicamente no
acompanhamento da apuração do índice de participação que cada município tem no total da
receita proveniente da arrecadação do ICMS e IPI exportação.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.fazenda.mg.gov.br

Não se aplica

www.fazenda.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Arrecadação
e Informações Fiscais

Gualter José Lopes de Oliveira

Superintendência de Arrecadação
e Informações Fiscais

Luciano da Silva

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

gualter.oliveira@fazenda.mg.gov.br

(31) 3915-6294

luciano.da.silva@fazenda.mg.gov.br

(31) 3915-6354

Observações

Observações

A SEF é a responsável pelo controle e cobrança pela arrecadação do IPVA no território mineiro,
repassando ao município onde o veículo está licenciado 40% do valor arrecadado. A realização
desta ação visa a conscientização da população local a respeito da arrecadação deste tributo e
sobre como ele influencia as receitas municipais e, consequentemente, os serviços e políticas
públicas realizados pela prefeitura.

O VAF dos municípios mineiros é apurado pela SEF, com base em declarações transmitidas
pelas empresas, de acordo com o movimento econômico dos municípios (saídas – entradas),
e em documentos emitidos por produtores rurais, cujas operações/prestações foram realizadas
em seus respectivos territórios. É o percentual mais significativo dentre os critérios da Lei
Robin Hood na composição dos índices consolidados.
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PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL (PADEM)
Ação

Ação
Assessoramento técnico

Descrição

Descrição
A SEGOV apoia os municípios, entidades, consórcios e OSC do Estado de Minas Gerais na
execução de obras de infraestrutura urbana, rural e aquisições de bens de capital, por meio de
transferência voluntária de recursos financeiros.

Portal

Já está Disponível?

Parceiros

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

Portal

Parceiros

www.governo.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Municípios, Entidades Públicas, Consórcios
Públicos e Organizações da Sociedade Civil

Convênios, Termos de Fomento e Colaboração

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

De acordo com a LDO
(1%, 5% ou 10% do valor do repasse)

Subunidade

Responsável

Superintendência de Projetos

Juliana Alves

E-mail

Telefone

subseam.convenios@governo.mg.gov.br
juliana.freitas@governo.mg.gov.br

(31) 3916-8507

Observações
O PADEM tem como finalidade promover o desenvolvimento socioeconômico e sustentável
nos municípios, por meio de repasses de recursos e distribuição gratuita ou subsidiada de
bens para municípios, entidades públicas, consórcios públicos e organizações da sociedade
civil, com vistas à implementação de obras de infraestrutura urbana/rural e de saneamento, à
execução de serviços e à aquisição de equipamentos básicos.

SECRETARIA DE ESTADO
DE GOVERNO (SEGOV)
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#REDE SICONV
Ação

Ação

Promoção de cursos e de capacitações

Descrição

Descrição

A SEGOV é responsável pela coordenação da REDE SICONV em Minas Gerais, que busca
desenvolver uma rede de disseminação de conhecimentos sobre as transferências voluntárias.
Por meio de multiplicadores capacitados, o conhecimento é transmitido aos municípios, órgãos
e entidades do Estado e Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em capacitações continuadas.

Portal

Parceiros

www.governo.mg.gov.br

MPOG e ENAP

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Não disponível

Em desenvolvimento

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras e OSCs

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Diretoria de Fomento à Captação de Recursos

Larissa da Mata Coimbra

E-mail

Telefone

redesiconvmg@governo.mg.gov.br

(31) 3915-9378

Observações

Portal

Parceiros

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

A Rede Siconv foi lançada em 2015 pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão em
parceria com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), com o objetivo de aumentar
a efetividade das transferências voluntárias para Estados, Municípios, Distrito Federal e OSCs.
O Governo do Estado de Minas Gerais assinou termo de Cooperação Técnica para capacitar
multiplicadores e assim melhorar a execução dos recursos da União no território mineiro.
Os municípios interessados em capacitar seus servidores municipais envolvidos em
operacionalização do sistema Siconv poderão demandar capacitações presenciais, que
acontecerão de forma regionalizada, e cursos de ensino à distância.
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SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (SEMAD)
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MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO

MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO

Ação

Ação

Promoção de cursos e de capacitações

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEMAD, com a publicação da Lei Federal Complementar 140/2011, promove a capacitação
dos servidores municipais, visando a prática da gestão ambiental local. Além disso, favorece
o fortalecimento dos municípios na área ambiental, para que adquiram a capacidade de
licenciar, fiscalizar e controlar empreendimentos de impacto local em seu território.

A SEMAD celebra convênios de cooperação administrativa e técnica com os municípios,
visando a repassar a eles as funções de licenciar, fiscalizar e controlar, ambientalmente,
empreendimentos de competência do Estado.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.semad.mg.gov.br

FEAM, IGAM e IEF

www.semad.mg.gov.br

-

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Convênio de Cooperação Administrativa e
Técnica

Sim

Alguns municípios oferecem a infraestrutura
para realização da capacitação, porém não é
obrigatório

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Regularização Ambiental/
Núcleo de Apoio à Gestão Municipal

André Luis Ruas

Superintendência de Regularização Ambiental/
Núcleo de Apoio à Gestão Municipal

André Luis Ruas

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

andre.ruas@meioambiente.mg.gov.br

(31) 3915-1580

luciano.da.silva@fazenda.mg.gov.br

(31) 3915-1580

Contrapartidas

Observações

Observações

A SEMAD divulga uma programação das capacitações por regiões e os municípios interessados
devem fazer inscrições para poder participar.

Para assumir as atribuições de licenciar, fiscalizar e controlar empreendimentos de impacto
local em seu território, os municípios precisam constituir Conselho Municipal de Meio
Ambiente (CODEMA), Órgão Técnico Executivo de Meio Ambiente (Secretaria Municipal de
Meio Ambiente) e Lei Municipal de Gestão Ambiental.
Os municípios interessados devem se manifestar via ofício.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

INFORMATIVO SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Ação

Ação

Promoção de cursos e de capacitações

Disponibilização de estudos e informações

Descrição

Descrição

A SEMAD promove capacitações para gestores municipais, integrantes de ONGs, educadores
ambientais e profissionais da educação formal, a fim de prepará-los para que desenvolvam o
conteúdo de Educação Ambiental, dentro dos princípios da transversalidade. Esses profissionais
capacitados estarão aptos a orientar alunos e a população em geral para o desenvolvimento da
consciência ambiental, para que a sociedade passe a agir de maneira responsável com relação
ao uso do meio ambiente e dos recursos hídricos.

A SEMAD concede o licenciamento ambiental, um procedimento administrativo por meio
do qual o poder público autoriza a instalação, ampliação, modificação e operação de
atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais considerados efetiva ou
potencialmente poluidores. Os municípios que necessitarem de licenciamento devem procurar
a Superintendência Regional que os atenda.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.semad.mg.gov.br

FEAM, IGAM, IEF e pontualmente outros órgãos
do Poder Executivo Estadual

www.meioambiente.mg.gov.br

FEAM, IGAM, IEF

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

O município oferece a estrutura para realização
da capacitação, como local, lanche, almoço, etc.

Não

Cumprimento permanente de diversas exigências
legais e normativas, explícitas ou implícitas na
licença ambiental ou na AAF.

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Regularização Ambiental/
Núcleo de Educação e Extensão Ambiental

André Luis Ruas

Superintendências Regionais de
Regularização Ambiental

-

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

andre.ruas@meioambiente.mg.gov.br

Observações
Os municípios interessados devem se manifestar via ofício.

(31) 3915-1580

-

Observações
SUPRAM ZONA DA MATA
Superintendente: Alberto Felix Iasbik
Tel.: (32) 3539-2700 - urczm@meioambiente.mg.gov.br
SUPRAM CENTRAL
Superintendente: Wagner da Silva Sales
Tel.: (31) 3228.7700/7831/7704/7702
supram.central@meioambiente.mg.gov.br
SUPRAM ALTO SÃO FRANCISCO
Superintendente: Paulo Tarso Alvim Miguel
Tel: (37) 3229.2800 supram.asf@meioambiente.mg.gov.br
SUPRAM JEQUITINHONHA
Superintendente: Ângelo Márcio Gomes de Melo
Tel.: (38) 3532-6650 - supram.jequi@meioambiente.mg.gov.br
SUPRAM LESTE
Superintendente: Maria Helena Batista Murta
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Tel: (33) 3271.4988/4935/9981
supram.leste@meioambiente.mg.gov.br
SUPRAM NOROESTE
Superintendente: Ricardo Rodrigues de Carvalho
Tel: (38) 3677.9800 - supramnor@meioambiente.mg.gov.br
SUPRAM NORTE
Superintendente: Aramis Mameluque Mota
Tel: (38)3224-7500 - supram.nm@meioambiente.mg.gov.br
SUPRAM SUL
Superintendente: José Oswaldo Furlanetto
Tel.: (35)3229-1816/1817 - supram.sul@meioambiente.mg.gov.br
SUPRAM TRIÂNGULO
Superintendente: Franco Cristiano da Silva Oliveira Alves
Tel.: (34) 3088-6400 - supram.tmap@meioambiente.mg.gov.br

145

ASSESSORIA À IMPLANTAÇÃO E ADESÃO AO SISTEMA
DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISAN)
Ação

Ação
Assessoramento técnico

Descrição

Descrição
A Câmara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional de Minas Gerais
(CAISAN-MG) e o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CONSEAMG) assessoram os municípios para implementação de CONSEAs e CAISANs municipais. Neste
sentido, auxiliam na elaboração de políticas e planos de segurança alimentar, com vistas à
instituição do SISAN nos municípios. A prefeitura pode buscar esse apoio técnico entrando em
contato com a responsável da ação.

Portal

Parceiros

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

Portal

Parceiros

www.conseaminas.blogspot.com.br

Ministério do Desenvolvimento Social e
Secretarias de Estado de Governo de Minas
Gerais que Compõem o CAISAN

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de compromisso para adesão ao SISAN

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Deslocamento dos
técnicos, quando necessário

Subunidade

Responsável

Câmara Governamental Intersetorial de
Segurança Alimentar e Nutricional de Minas
Gerais (CAISAN-MG)

Beatriz Leandro de Carvalho

E-mail

Telefone

caisans@planejamento.mg.gov.br
consea@consea.mg.gov.br

(31) 3916-8525
(31) 3915-0923

Observações
Bem como ocorre no governo de Minas Gerais, a adesão ao Sistema Nacional de Segurança
Alimentar e Nutricional (SISAN) no âmbito municipal necessita que a prefeitura articule uma
série de ações conjuntas entre seus órgãos e segmentos da sociedade civil. Um dos resultados
desse esforço é a facilitação da arrecadação de recursos para execução de ações nesse âmbito,
trazendo economia para a prefeitura, aumento de renda para os agricultores e alimentos mais
saudáveis para os cidadãos.

SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG)
146

147

148

DISPONIBILIZAÇÃO IMOBILIÁRIA

PORTAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS

Ação

Ação

Disponibilização de imóveis públicos estaduais aos municípios

Disponibilização de informações de apoio para a realização de compras públicas

Descrição

Descrição

A Diretoria Central de Gestão de Imóveis tem a finalidade primeira de administração dos
bens imóveis do Estado de Minas Gerais. A gestão desse valioso patrimônio é uma atividade
complexa, que leva em conta o uso racional do bem público, sua regularização e permanente
fiscalização dos imóveis, garantindo o atendimento do interesse público e a função social da
propriedade.

A SEPLAG gerencia o Portal de Compras MG que registra e disponibiliza os dados sobre as
compras realizadas pelos órgãos e entidades estaduais, bem como as informações de suporte
a estes processos como o Cadastro Geral de Fornecedores e o Catálogo de Materias e Serviços,
que contem os dados cadastrais dos fornecedores e as especificações técnicas de produtos e
serviços. Tais dados, assim como os editais e as atas de registro de preços estão disponíveis
para consulta pública no Portal e podem ser acessadas pelos municípios.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

Não há

Não há

http://www.compras.mg.gov.br

PRODEMGE – Companhia de Tecnologia da
Informação do Estado de Minas Gerais

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

-

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Decreto Estadual 46.467/2014

Prefeituras

Sem Termo

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Elaboração de laudos de avaliação,
quando necessário

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Subsecretaria do Centro de Serviços
Compartilhados – CSC / DCGIM

Patrícia Mara Souza da Silva

Subsecretaria do Centro de Serviços
Compartilhados

Maria José Pires de Almeida

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

imoveis@planejamento.mg.gov.br

(31) 3915 - 0325

atendimentocagecmunicipios@planejamento.mg.gov.br

(31) 3915 0385

Observações

Observações

Caso o Município tenha interesse em algum imóvel localizado em seu território, poderá acionar
a Diretoria Central de Gestão de Imóveis – DCGIM, que poderá, após análise da viabilidade,
disponibilizar o bem por meio da celebração de termos de cessão, permissão ou até mesmo de doação.
O município também poderá entrar em contato com a DCGIM para regularização da ocupação
de um imóvel.O contato com a DCGIM poderá ser feito por meio de Ofício, telefone e e-mail.

As informações registradas nos processos e no sistema de suporte às compras estaduais estão
organizadas e disponíveis nos módulos do Cadastro Geral de Fornecedores, no Catálogo de
Materiais e Serviços e demais módulos disponibilizados no Portal de Compras MG e podem
subsidiar a realização dos processos de compras municipais com informações de fornecedores,
prestadores de serviços, especificações técnicas e editais.
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DISPONIBILIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DOS
CONVENENTES ESTADUAIS

ASSESSORIA

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Assessoramento Técnico

Descrição

Descrição

O Cadastro Geral de Convenentes (CAGEC) realiza o cadastramento das organizações
da sociedade civil interessadas em firmar convênios e parcerias para repasse de recursos
financeiros com o governo de Minas Gerais. O CAGEC possibilita o controle da documentação
apresentada pelos convenentes. No Portal CAGEC é possível obter o Certificado de Registro
Cadastral – CRC das instituições que estejam regulares (documentos atualizados).

O Centro de Serviços Compartilhados disponibiliza para os municípios listagem de atas de
registro de preços (ARPs) vigentes no âmbito do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais,
bem como fornece as informações necessárias para que o município solicite a adesão às ARPs
que contenham o objeto demandado para suprir às necessidades locais.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

http://www.portalcagec.mg.gov.br

Não se aplica

http://www.compras.mg.gov.br

PRODEMGE – Companhia de Tecnologia da
Informação do Estado de Minas Gerais

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Sem Termo

Prefeituras

Ata de Registro de Preços

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Subsecretaria do Centro de Serviços
Compartihados

Frederico Tescarolo

Centro de Serviços Compartilhados

Lívia Colen Diniz

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

atendimentocagecmunicipios@planejamento.mg.gov.br

(31) 3915-0822

dclc@planejamento.mg.gov.br

(31) 3915-0376

Observações

Observações

O Cadastro Geral de Convenentes do Estado de Minas Gerais – CAGEC possibilita o
gerenciamento da regularidade da documentação das organizações da sociedade civil
que tenham o interesse em estabelecer parcerias voluntárias com a Administração Pública

O Sistema de Registro de Preços é um procedimento especial de licitação, constituído como um cadastro de produtos e
fornecedores, que objetiva contratações futuras da Administração. O Registro de Preços é um instrumento utilizado
rotineiramente pelo Estado de Minas Gerais como estratégia de compra para itens de contratação frequentes e em maior
escala ou para aqueles itens cujo quantitativo é difícil planejamento. O Governo do estado é responsável pela realização dos

Estadual. Além disso, realiza o cadastro de fundos municipais de políticas públicas e entidades
interessadas em realizar contratos de gestão e termos de parceria com o governo mineiro.
A prefeitura pode utilizar o CAGEC para subsidiar a instrução dos processos em parcerias
firmadas com essas entidades.
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procedimentos licitatórios, pela formalização do processo e pela publicação das atas de registro de preços, o que é executado
por corpo técnico especializado. Diante dos preços já registrados, o município é facultado ao município solicitar a sua adesão à
ARP – que dependerá da existência de cota disponível para o item e da anuência do fornecedor. A adesão a tais instrumentos
estaduais torna o processo de compra pública municipal mais célere e eficiente, trazendo uma economia processual para
a prefeitura no momento de adquirir e contratar os produtos e serviços necessários à prestação de dos serviços públicos
municipais.
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COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Ação

Ação
Atenção Básica

Descrição

Descrição
A SES, no intuito de ampliar o acesso e fortalecer a atenção primária, promove repasse de
incentivo financeiro quadrimestral aos municípios para manutenção das ações e serviços
pertinentes a esse nível de atenção.

Portal

Já está Disponível?

Parceiros

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

Portal

Parceiros

www.dab.saude.gov.br/portaldab

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Resolução a ser publicada

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Cumprimento das metas previstas
no instrumento de repasse

Subunidade

Responsável

Diretoria de Políticas de Atenção
Primária à Saúde

Ana Paula Medrados de Barcellos

E-mail

Telefone

saps@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0573

Observações
A participação na política depende da existência de equipes da Estratégia de Saúde da Família
(ESF) e da formalização de termo que formaliza a adesão. A política foi criada em consonância
com a Portaria GM/MS nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de
Atenção Primária, que prevê o financiamento tripartite da atenção primária.

SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE (SES)
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ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA

NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA (NASF)

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES promove a Estratégia de Saúde da Família, vista como prioritária para a organização
da Atenção Primária à Saúde (APS). A ação tem como objetivos possibilitar acesso universal
à saúde; efetivar a integralidade das ações da Atenção Básica; promover o cuidado integral
e contínuo ao usuário, família e comunidade; estimular o controle social e a participação
popular; contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira; e ampliar
seu acesso à APS.

A SES promove o apoio junto aos Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF, atuando de
maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de
Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais,
etc.) e Academia da Saúde.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.dab.saude.gov.br/portaldab

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

PORTARIA nº 2.488/GM, de 21 de outubro de 2011 e
Resolução SES/MG nº 3689, de 19 de março de 2013.

Prefeituras

PORTARIA nº 2.488/GM, de 21 de outubro de 2011 e
Resolução SES/MG nº 3689, de 19 de março de 2013.

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Cumprimento das metas previstas
no instrumento de repasse

Sim

Cumprimento das metas previstas
no instrumento de repasse

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

Maria Aparecida Turci

Diretoria de Políticas de Atenção
Primária à Saúde

Ana Paula Medrados de Barcellos

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

saps@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9943

saps@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0573

Observações

Observações

Para credenciamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família pelo Ministério da Saúde, o
município deverá encaminhar ao Núcleo de Atenção Primária à Saúde (NAPRIS) das Unidades
Regionais de Saúde os documentos descritos na Resolução SES/MG nº 3.714, de 17 de abril
de 2013.

Para credenciamento do Núcleo de Apoio à Saúde da Família pelo Ministério da Saúde, o
município deverá encaminhar ao Núcleo de Atenção Primária à Saúde (NAPRIS) das Unidades
Regionais de Saúde os documentos descritos na Resolução SES/MG nº 3.714, de 17 de abril
de 2013.
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DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES
PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS)

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

Iniciativa da SES para garantir a existência de equipamentos permanentes mínimos para
funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e a execução do conjunto de ações
propostas para a atenção primária à saúde. Os potenciais beneficiários dessa política devem
ter sido contemplados nos anos de 2012 a 2014 com incentivos financeiros estaduais para
construção de UBS de acordo com o projeto modelo de unidade divulgado pela Secretaria.

A SES apoia a Estratégia do Ministério da Saúde (MS) para a estruturação e fortalecimento da
Atenção Básica. Por meio do programa, o MS propõe uma estrutura física das Unidades Básicas
de Saúde – acolhedoras e dentro dos melhores padrões de qualidade – que facilite a mudança
das práticas das equipes de Saúde.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

dab.saude.gov.br/portaldab/
ape_requalifica_ubs.php

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Não Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Doação e Responsabilidade

Prefeituras

Portaria nº 339, de 4 de março de 2013/ Portaria nº 340, de 4 de
março de 2013/ Portaria nº 341, de 4 de março e 2013

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Aquisição do mobiliário e demais equipamentos
permanentes e semipermanentes

Sim

Arcar com possíveis diferenças financeiras na
construção, reforma e/ou ampliação de unidades

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Atenção Primária à Saúde/
Diretoria de Estrutura de APS

Camilla Teixeira da Silveira

Superintendência de Atenção Primária à Saúde/
Diretoria de Estrutura de APS

Camilla Teixeira da Silveira

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

camilla.silveira@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0711

camilla.silveira@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0711

Observações

Observações

Os municípios que se beneficiarem da política serão responsáveis pela manutenção dos
equipamentos distribuídos de forma a garantir a continuidade na prestação dos serviços.
Os equipamentos serão fornecidos por intermédio do processo de doação, sendo necessária
formalização de Termo de Responsabilidade pelo município.

O apoio ocorre por intermédio da ciência da emissão das ordens iniciais de serviço (OIS) e
atestado de conclusão de obra (ACO)
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EQUIPES DE CONSULTÓRIO NA RUA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA MÉDICOS

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES apoia o programa “Consultório na Rua”, que visa a ampliar o acesso das pessoas em
situação de rua aos serviços de saúde, ofertando, de maneira mais oportuna, atenção integral
à saúde. As ECR são formadas por equipes multiprofissionais, suas atividades são realizadas de
forma itinerante e devem ser compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS)
e também a outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário.

A SES promove a ação educacional “Programa de Educação Permanente” junto com a ESP-MG,
com objetivo de contribuir para a educação permanente de médicos da Atenção Primária em
Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), com ênfase no aperfeiçoamento das práticas clínicas
e aprimoramento do processo de trabalho em saúde, fomentando a discussão e análise coletiva
dos processos de trabalho, ampliando a capacidade de análise, intervenção e autonomia dos
profissionais e o estabelecimento de práticas transformadoras.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

dab.saude.gov.br/portaldab/
ape_consultorio_rua.php

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Escola de Saúde Pública/Unidades Regionais de
Saúde/Universidades/Municípios

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico
RESOLUÇÃO SES/MG Nº 4.913, DE 16 DE SETEMBRO DE 2015 e
Termo de Compromisso no Sistema Gerenciador de Indicadores,
Compromissos e Metas (GEICOM)

Prefeituras

PORTARIA nº 122/GM/MS, de 25 de janeiro de 2012.
PORTARIA nº 123/GM/MS, de 25 de janeiro de 2012.

Prefeituras

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Sim

Não se aplica

Sim

Os municípios devem garantir a
participação de seus profissionais.

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Políticas de
Atenção Primária à Saúde

Ana Paula Medrado de Barcellos

Diretoria de Políticas de
Atenção Primária à Saúde

Ana Paula Medrado de Barcellos

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

saps@saude.mg.gov.br

(31) 3915-0573

saps@saude.mg.gov.br

(31) 3915-0573

Contrapartidas

Observações

Observações

O Ministério da Saúde (MS) adota o parâmetro de uma ECR para cada 80 a 1000 pessoas em
situação de rua no município. Para municípios com população superior a 100.000 habitantes,
o MS publicou a relação do número máximo de ECR. Caso tenha população inferior a 100.000
habitantes, o município poderá ser contemplado com ECR desde que comprovada a existência
de população em situação de rua nos parâmetros previstos nas Legislações.

O programa é implantado em parceria com instituições, em especial universidades/escolas de
medicina. Essa parceria se faz necessária para garantir a capilaridade, supervisão docente
e logística necessárias para a oferta das atividades educacionais de forma presencial,
descentralizada, em todas as microrregiões, e inclusão dos médicos de todos os municípios
mineiros. A organização dos GAP obedecerá à lógica do Plano Diretor de Regionalização/PDR.
Anualmente, o município deverá inserir e validar os dados referentes à prestação de contas do
ano anterior no Sistema GEICOM nos prazos vigentes, em instrumento específico, bem como
apresentar Relatório de Gestão dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde.
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ESTRATÉGIA E-SUS

FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO
ODONTOLÓGICA EM AMBIENTE HOSPITALAR

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES apoia e auxilia a definição da estratégia de implantação e manutenção do sistema de
informação e-SUS desenvolvido pelo DAB/MS, com o intuito de modernizar sua plataforma
tecnológica através da informatização das UBS.

A SES apoia e auxilia os municípios junto ao Financiamento da atenção Odontológica em
Ambiente Hospitalar. O financiamento se destina aos 19 hospitais prestadores do serviço no
estado de Minas Gerais, que recebem um incentivo único para implantação e um incentivo
quadrimestral para o custeio, atrelado ao cumprimento de metas de monitoramento definidas
em resolução específica e pactuadas nas reuniões das Comissões Intergestores das Regiões
Ampliadas de Saúde.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

dab.saude.gov.br/portaldab/esus.php e
www.saude.mg.gov.br

DAB/MS; SES-MG; NUTEL – Faculdade de
Medicina UFMG

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Portaria nº 1.412, 10 de julho de 2013, que institui o Sistema de
Informação em Saúde para a Atenção Básica (SISAB).

Prefeituras

Resolução SES/MG de 17 de fevereiro de 2016 (a publicar) e
Termo de Compromisso no Sistema Gerenciador de Indicadores,
Compromissos e Metas (GEICOM)

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Cumprimento das metas dos
indicadores de monitoramento

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Políticas de
Atenção Primária à Saúde

Ana Paula Medrado de Barcellos

Superintendência de Atenção Primária à Saúde/
Coordenação de Saúde Bucal

Maria Aparecida Turci

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

saps@saude.mg.gov.br

(31) 3915-0573

dsb@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9948

Observações

Observações

O sistema surgiu da necessidade de reduzir a carga de trabalho empenhada na coleta, inserção, gestão e
uso da informação na Atenção Primária, permitindo que a coleta de dados esteja dentro das atividades já
desenvolvidas pelos profissionais e não se constitua em uma atividade à parte.

O financiamento da Atenção Odontológica em Ambiente Hospitalar tem como objetivo assegurar o
atendimento odontológico aos pacientes com necessidades especiais com extensa limitação física, mental,
cognitiva ou emocional que impeça o tratamento odontológico em ambiente ambulatorial, bem como
realizar os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofacial em casos eletivos e/ou de urgência e emergência,
quando houver indicação de anestesia geral ou sedação.

De acordo com a publicação da Portaria nº 76, de 22 de janeiro de 2016, os municípios devem-se ater aos
prazos estabelecidos para o envio das produções referentes às competências de janeiro a dezembro de 2016
da AB para o SISAB. No site do DAB/MS também estão disponíveis material de apoio para consultas e as
atualizações de versão do sistema. O processo de adesão ao sistema envolveu a avaliação das características
tecnológicas disponíveis nas Unidades de Atenção Básica, bem como relacionadas ao processo de trabalho
das equipes no que diz respeito à coleta de dados e à digitação dos mesmos no software escolhido.
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A adesão do município ao financiamento da Atenção Odontológica em Ambiente Hospitalar dependerá do
cumprimento dos critérios estabelecidos em resolução específica e das pactuações realizadas nas reuniões
das Comissões Intergestores das Regiões Ampliadas de Saúde.
Anualmente, o município deverá inserir e validar os dados referentes à prestação de contas do ano anterior
no Sistema GEICOM nos prazos vigentes, em instrumento específico, bem como apresentar Relatório de
Gestão dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde.
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LABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE
DENTÁRIA (LRPD)

IMPLANTAR E DISTRIBUIR
CADERNETA DO ADOLESCENTE

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES auxilia os municípios na obtenção de Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias –
LRPD, estabelecimentos que realizam o serviço de prótese dentária total, prótese dentária
parcial removível e/ou prótese coronária/intrarradicular, e visam a suprir uma grande
necessidade da população brasileira, que é a reabilitação oral, passando a ser uma das
principais metas da Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal.

A SES, em conjunto com a SEE, promove a implantação e distribuição da Caderneta do
Adolescente, uma estratégia que visa a melhoria do atendimento de adolescentes com ações
de promoção à saúde, prevenção de doenças e agravos à saúde e à cidadania. Tem como
objetivo monitorar o desenvolvimento e a saúde da população entre 10 e 19 anos e facilitar as
ações educativas para este grupo.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Ministério da Saúde, Regionais de Saúde,
Municípios e Programa Saúde na Escola

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Portaria GM/MS nº1570 , de 29 de julho de 2004 , e Norma
Técnica publicada em outubro de 2012 pela Coordenação-Geral
de Saúde Bucal.

Prefeituras

PORTARIA MS 3.147, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2009

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Cumprimento das faixas de produção/
mês das próteses

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Políticas de
Atenção Primária à Saúde

Maria Aparecida Turci

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

Roberta Souto Rocha Faria

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

dsb@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9948

adolescente.saude@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9932

Observações

Observações

Município com qualquer base populacional pode ter o LRPD e não há restrição quanto a sua natureza
jurídica, ou seja, a Secretaria Municipal de Saúde pode optar por ter um estabelecimento próprio (público)
ou contratar a prestação do serviço (privado).
Este recurso financeiro é repassado para o Fundo Municipal de Saúde, no Teto Financeiro de Média e Alta
Complexidade (MAC), após publicação em Portaria específica do Ministério da Saúde. A produção de prótese
dentária é acompanhada de acordo com as informações prestadas pelo município através do Sistema de
Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS).
O gestor municipal interessado em credenciar o LRPD deve acessar o sistema de credenciamento de
LRPD disponível no site da Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB), Departamento de Atenção Básica,
Secretaria de Atenção à Saúde (www.saude.gov.br/bucal) e seguir os passos.

162

163

PROGRAMA MAIS VIDA

POLÍTICA ESTADUAL DE ATENÇÃO INTEGRAL
À SAÚDE DO HOMEM

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES promove o Programa “Mais Vida”, que tem como propósito ofertar padrão de excelência
em atenção à saúde do idoso com o objetivo de agregar anos à vida com independência e
autonomia, fundamentando-se na constituição de uma rede integrada de atenção à saúde do
idoso.

A SES promove a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem. Esta política visa a
promover a melhoria das condições de saúde da população masculina e reduzir sua morbidade
e mortalidade, de acordo com a Lei n°18.874, de 20 de maio de 2010, garantindo a promoção
e a proteção da saúde do homem em conformidade com suas peculiaridades socioculturais.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Escola de Saúde Pública/Unidades Regionais
de Saúde/Beneficiários

www.saude.mg.gov.br/saudedohomem

Ministério da Saúde, Unidades Regionais de
Saúde, Municípios.

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria de Atenção ao Idoso

Aletea Ferreira Prado de Figueiredo

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

Nayara Resende Pena

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sas.ceai@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9933

nayara.pena@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9877

Observações

Observações

Anualmente, os beneficiários deverão inserir e validar os dados referentes à prestação de
contas do ano anterior no Sistema GEICOM nos prazos vigentes.

São diretrizes da política estadual de saúde do homem, entre outras: a integração do homem à rede de
serviços do SUS; a priorização da atenção básica desenvolvida pelo Programa de Saúde de Família (PSF);
a integração da política de atenção integral à saúde do homem às demais políticas, estratégias e ações
do SUS; a articulação de diversas áreas do governo e da sociedade e a inclusão do enfoque de gênero,
orientação sexual e identidade de gênero nas ações socioeducativas.
Os objetivos desta política são contribuir para a mudança da percepção do homem em relação à sua saúde e
a de sua família; estimular a participação da população masculina nas atividades de prevenção de doenças
comuns no homem; implantar a atenção à saúde sexual e reprodutiva dos homens; e estimular, na população
masculina, o cuidado com sua própria saúde.
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PROGRAMA NACIONAL DE
CONTROLE DO TABAGISMO

PRÁTICAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES promove, junto ao Governo Federal, o “Programa Nacional de Controle do Tabagismo”
que visa a reduzir a prevalência de fumantes e consequentemente a morbimortalidade
relacionada ao consumo de derivados do tabaco. Esta ação segue a Portaria N° 571, de 5 de
abril de 2013 do Ministério da Saúde.

A SES dissemina junto aos Municípios Mineiros as “Práticas Integrativas e Complementares
(PIC)” , que são sistemas e recursos terapêuticos que buscam estimular os mecanismos naturais
de prevenção de doenças e de recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e
seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na
integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Ministério da Saúde, INCA, Unidades Regionais
de Saúde, Municípios, Programa Saber Saúde,
Assistência Farmacêutica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Termo de Compromisso no GEICOM

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Unidade de Referência, Equipe, Recursos
para apoio didático pedagógico. Atender aos
requisitos da portaria n° 571.

Sim

Requisitos previstos no art. 3º da resolução

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

Nayara Resende Pena

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

José Geraldo Martins

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

tabagismo@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9877

cpic@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9905

Observações

Observações

O programa consiste em ações educativas, de comunicação e de atenção à saúde, associadas
às medidas legislativas e econômicas, para prevenir a iniciação do tabagismo, promover a
cessação de fumar e proteger a população da exposição à fumaça ambiental do tabaco.

As Práticas Integrativas e Complementares que constam da Política Estadual de Práticas Integrativas e
Complementares (PEPIC) são: Plantas Medicinais/Fitoterapia, Homeopatia, Medicina Tradicional Chinesa,
Medicina Antroposófica, Termalismo Social/Crenoterapia, Ioga, Shantala, Terapias Comunitárias e Dança
Circular.
Os municípios que pretendem proceder à adesão para receber os insumos para execução dos serviços de
Práticas Integrativas e Complementares deverão, obrigatoriamente, remeter, impreterivelmente até o dia 31
de julho de 2016, a documentação que comprove os critérios estabelecidos no art. 3º desta Resolução, em
envelope devidamente identificado, à Coordenação de Práticas Integrativas e Complementares – CPIC SES/
MG, via postal, com aviso de recebimento e Declaração de Conteúdo.
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POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA
EQUIDADE EM SAÚDE

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO À SAÚDE DAS PESSOAS
PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL (PNAISP)

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES promove as “Políticas de Promoção da Equidade em Saúde”, um conjunto de políticas
desenvolvidas para combater as iniquidades no acesso à saúde, principalmente em decorrência
de determinantes sociais como preconceito, discriminação, localização geográfica, barreiras
culturais e estruturais dos serviços de saúde, dentre outros.

A SES promove a Política Nacional de Atenção à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP). Ela tem como objetivo garantir o acesso das pessoas privadas de
liberdade no sistema prisional ao cuidado integral no SUS, considerando a necessidade de
reintegração social dessas pessoas por meio da educação, do trabalho e da saúde.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Escola de Saúde Pública; Universidades; SEDPAC;
SEE, movimentos sociais, Conselhos e SGEP.

www.saude.mg.gov.br

SEDS

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Complementação das equipes de saúde
prisionais

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

Maria Aparecida Turci

Coordenação de Saúde da
Pessoa Privada de Liberdade

Reila Rezende

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

politicasdeequidade@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0037

privadosdeliberdade@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9952

Observações
A implementação e a execução dessas políticas objetivam garantir o cumprimento do princípio da
universalidade no SUS e pressupõem processos educativos, de difusão de informações e conhecimentos,
de diálogo com a sociedade civil e de mobilização institucional capazes de materializar, no cotidiano dos
serviços de saúde, ações de enfrentamento a iniquidades.
São instrumentos desta política: Política Nacional de Saúde Integral LGBT (PNSILGBT – Portaria nº 2.836, de
1º de dezembro de 2011); Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN – Portaria nº 992
de 13 de maio de 2009); Política Nacional de Saúde Integral das Populações de Campo e Floresta (PNSIPCF
– Portaria nº 2.866 de 24 de novembro de 2011); Política Nacional para a População em Situação de Rua
(Decreto Presidencial nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009).
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Observações
Estas políticas seguem as seguintes portarias, resolução e nota técnica:
Portaria interministerial nº 01, de 2/1/2014;
Portaria nº 482, de 1/4/2014;
Portaria nº 305, de 10/4/2014;
Resolução nº 04, de 18/7/2014;
Portaria nº 2765, de 12/12/2014;
Nota Técnica – DAPSE/SISPE, de 9/2/2014.
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POLÍTICA ESTADUAL DE SAÚDE INDÍGENA

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI (PNAISARI)

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES implementa a Política Estadual de Promoção da Saúde Indígena, em consonância com
os princípios do SUS, que possibilitará intervir sobre os determinantes sociais de saúde,
promovendo melhoria na qualidade de vida dos usuários e redução das vulnerabilidades e
riscos à saúde, por meio da qualificação dos profissionais de saúde, organização dos serviços
e financiamento específico para a temática, pautados na integralidade do cuidado da saúde
em rede.

A SES promove a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde de Adolescentes em Conflito
com a Lei em Regime de Internação e Internação Provisória, incluindo-se o cumprimento
de medida socioeducativa em meio aberto e fechado. A ação estabelece novos critérios e
fluxos para adesão e operacionalização da atenção integral à saúde de adolescentes em
situação de privação de liberdade, em unidades de internação, de internação provisória e de
semiliberdade.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/
prt1082_23_05_2014.html

SEDS

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Compromisso

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Garantir o acesso aos serviços e
ações de saúde da rede municipal

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

Maria Aparecida Turci

Coordenação de Saúde da
Pessoa Privada de Liberdade

Reila Rezende

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

cpic@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9943

privadosdeliberdade@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9952

Observações

Observações

Para adesão, os municípios deverão assinar o Termo de Compromisso, conforme prazo a ser
publicado nos instrumentos de criação do incentivo.

Esta política estabelece novos critérios e fluxos para adesão e operacionalização da atenção
integral à saúde de adolescentes em situação de privação de liberdade, em unidades de
internação, de internação provisória e de semiliberdade e está apresentada nas Portarias e
nota técnica:

Anualmente, o município deverá inserir e validar os dados referentes à prestação de contas do
ano anterior no Sistema GEICOM nos prazos vigentes, em instrumento específico, bem como
apresentar Relatório de Gestão dentro do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde.
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Portaria nº 1082, de 23/5/2014;
Portaria nº 1083, de 23/5/2014;
Portaria nº 2765, de 12/12/2014;
Nota Técnica – DAPSE/SISPE, de 9/2/2014.
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PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA (PSE)

IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL
DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Ação

Ação

Atenção Básica

Atenção Básica

Descrição

Descrição

A SES promove em Minas Gerais o Programa Saúde na Escola (PSE) do Ministério da Saúde e do
Ministério da Educação, com finalidade de contribuir para a formação integral dos estudantes
da rede pública de educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à
saúde.

A SES tem como diretriz implementar a Política Estadual de Promoção da Saúde no Estado,
em consonância com os princípios do SUS, que possibilitará intervir sobre os determinantes
sociais de saúde, promovendo melhoria na qualidade de vida dos usuários e redução das
vulnerabilidades e riscos à saúde, por meio da qualificação dos profissionais de saúde,
organização dos serviços e financiamento específico para a temática, pautados pela
integralidade do cuidado da saúde em rede.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php

SEE

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de adesão ao programa

Prefeituras

Termo de Compromisso

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Requisitos previstos
Portaria Interministerial 1413/2013

Sim

Em construção

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

Maria Aparecida Turci

Superintendência de Atenção Primária à Saúde

Maria Aparecida Turci

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

promocaoasaude@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0028

promocaoasaude@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0028

Observações

Observações

Os municípios que pretendem proceder à adesão devem ficar atentos ao site dab.saude.gov.br/portaldab/pse.php,
onde serão divulgadas as regras, informações sobre financiamento e período de adesão.

Para a adesão, os municípios deverão assinar o Termo de Compromisso, conforme prazo a ser
publicado nos instrumentos de criação do incentivo. Anualmente, o município deverá inserir
e validar os dados referentes à prestação de contas do ano anterior no Sistema GEICOM nos
prazos vigentes, em instrumento específico, bem como apresentar Relatório de Gestão dentro
do prazo estipulado pelo Ministério da Saúde.

As ações do PSE devem estar inseridas no projeto político-pedagógico da escola, devendo as Escolas adequar o
seu calendário anual, de forma que as ações propostas pelo PSE se integrem às atividades pedagógicas. Podem
participar escolas estaduais e municipais (Creches, Pré-escolas, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação
de Jovens e Adultos -EJA). O município que aderir ao Programa deverá instituir e formalizar o Grupo de Trabalho
Intergestor Municipal do PSE, que será responsável pela gestão do Programa.
A transferência do recurso financeiro é realizada pelo Ministério da Saúde, fundo a fundo na modalidade PAB
Variável, compondo o bloco de financiamento da atenção básica previsto na Portaria MS/GM nº 204, de 29 de
janeiro de 2007.
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POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO
CARDIOVASCULAR DE ALTA COMPLEXIDADE

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO DE ALTA
COMPLEXIDADE EM TRAUMATO-ORTOPEDIA

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES promove a Política Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade. Essa
Política define que as Secretarias de Estado de Saúde estabeleçam um planejamento regional
hierarquizado para formar a rede de atenção em alta complexidade cardiovascular.

A SES promove a Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia.
Essa Política define que as Secretarias de Estado da Saúde estabeleçam um planejamento
regional hierarquizado para formar a rede de atenção em alta complexidade em traumatologia
e ortopedia.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras e Consórcios

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Tripartite

Sim

Tripartite

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

Observações

Observações

A Rede Estadual de Assistência de Alta Complexidade de Minas Gerais tem sido definida com base
em parâmetros de necessidade e qualidade. Os parâmetros de necessidade englobam incidência
epidemiológica de doenças, cobertura populacional, capacidade instalada. Já os parâmetros de
qualidade englobam escala de serviços, recursos humanos e infraestrutura.

A Rede Estadual de Assistência de Alta Complexidade de Minas Gerais tem sido definida com base em parâmetros de necessidade
e qualidade. Os parâmetros de necessidade englobam incidência epidemiológica de doenças, cobertura populacional, capacidade
instalada. Já os parâmetros de qualidade englobam escala de serviços, recursos humanos e infraestrutura.

Os procedimentos considerados de alta complexidade apresentam, sem dúvida, maior densidade,
incorporando maior quantidade de tecnologias de produtos. Tais serviços devem ser concentrados,
uma vez que se beneficiam de economias de escala e de escopo, para os quais os recursos são mais
escassos e em relação aos quais a distância tem menor impacto sobre o acesso.

A assistência ao portador de afecções do sistema musculoesquelético está prevista na Portaria GM/MS nº. 221, de 15 de fevereiro
de 2005, que reformulou a Política de Atenção de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia.

Os procedimentos considerados de alta complexidade apresentam, sem dúvida, maior densidade, incorporando maior quantidade
de tecnologias de produtos. Tais serviços devem ser concentrados, uma vez que se beneficiam de economias de escala e de escopo,
para os quais os recursos são mais escassos e em relação aos quais a distância tem menor impacto sobre o acesso.

Concomitante a essa normativa, foi publicada a Portaria SAS/MS nº. 90, de 27 de março de 2009, que estabeleceu as normas para
habilitação de Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Traumatologia e Ortopedia, bem como de Centro de Referência em
Traumatologia e Ortopedia de Alta Complexidade.
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POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO AO
PORTADOR DE DOENÇA NEUROLÓGICA

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA DE ALTA COMPLEXIDADE EM
TERAPIA NUTRICIONAL ENTERAL E ENTERAL/PARENTERAL

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES promove a Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Neurológica. Esta
Política permite aos Estados e Municípios organizar e desenvolver estratégias de promoção
de qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde, dentre outros fatores, que
perpassam os níveis de atenção (atenção básica e especializada).

A SES promove Serviços de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional Enteral
e Enteral/Parenteral. Define as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Terapia
Nutricional e Centros de Referência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional, suas
competências e qualidades.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras e Consórcios

Não se aplica

Prefeituras e Consórcios

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Tripartite

Sim

Tripartite

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

Observações

Observações

A Rede Estadual de Assistência de Alta Complexidade de Minas Gerais tem sido definida com base em parâmetros de necessidade
e qualidade. Os parâmetros de necessidade englobam incidência epidemiológica de doenças, cobertura populacional, capacidade
instalada. Já os parâmetros de qualidade englobam escala de serviços, recursos humanos e infraestrutura.

A Rede Estadual de Assistência de Alta Complexidade de Minas Gerais tem sido definida com base em parâmetros
de necessidade e qualidade. Os parâmetros de necessidade englobam incidência epidemiológica de doenças,
cobertura populacional, capacidade instalada. Já os parâmetros de qualidade englobam escala de serviços,
recursos humanos e infraestrutura.

Os procedimentos considerados de alta complexidade apresentam, sem dúvida, maior densidade, incorporando maior quantidade
de tecnologias de produtos. Tais serviços devem ser concentrados uma vez que se beneficiam de economias de escala e de escopo,
para os quais os recursos são mais escassos e em relação aos quais a distância tem menor impacto sobre o acesso.
A assistência ao paciente com doença neurológica está prevista na Portaria GM/MS nº. 1.161, que instituiu a Política Nacional de
Atenção ao Portador de Doença Neurológica.
Juntamente com este normativo, foi publicada a Portaria SAS/MS nº. 756, que estabelece as normas de habilitação das Unidades de
Assistência de Alta Complexidade em Neurocirurgia e dos Centros de Referência em Neurologia.
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Os procedimentos considerados de alta complexidade apresentam, sem dúvida, maior densidade, incorporando
maior quantidade de tecnologias de produtos. Tais serviços devem ser concentrados, uma vez que se beneficiam
de economias de escala e de escopo, para os quais os recursos são mais escassos e em relação aos quais a
distância tem menor impacto sobre o acesso.
A Portaria SAS/MS n° 120, de 14 de abril de 2009, aprova as Normas de Classificação e Habilitação dos Serviços
de Assistência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional Enteral e Enteral/ Parenteral.
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EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL
ÀS PESSOAS COM DOENÇAS RARAS

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES orienta o credenciamento de serviços para prestação de exames de Alta Complexidade
(Tomografia Computadorizada, Ressonância Magnética, Medicina Nuclear in vivo).

A SES implementa a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras.
Essa política define que cabe às Secretarias de Estado da Saúde estabelecer um planejamento
regional hierarquizado para todas as ações e serviços necessários para a atenção integral
às pessoas com doenças raras, pactuando com municípios e prestadores de serviços à rede
estadual para as doenças raras.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Tripartite

Sim

Tripartite

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

Observações

Observações

As orientações são provenientes da Portaria GM/MS Nº 1.631, de 1º de outubro de 2015, que
define e aprova os critérios e parâmetros para o planejamento e programação de ações e serviços
de saúde no âmbito do SUS.

A Atenção às Doenças Raras no estado de Minas Gerais será conduzida por uma política que
envolva a participação de todos os atores: Estado, municípios, prestadores de serviço e usuários.

Os parâmetros de planejamento e programação são referenciais quantitativos indicativos, sem
qualquer caráter impositivo ou obrigatório, visando à equidade de acesso, à integralidade e à
harmonização progressiva dos perfis da oferta das ações e serviços de saúde.
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Serão estabelecidos os parâmetros de necessidades de atenção à saúde a partir do diagnóstico da
situação de saúde e do estabelecimento dos protocolos clínicos.
A assistência às pessoas com doenças raras está prevista na Portaria GM/MS nº. 199, de 30 de
janeiro de 2004, que instituiu a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças
Raras.
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PROCESSO TRANSEXUALIZADOR

LINHA DE CUIDADO DA PESSOA
COM DOENÇA RENAL CRÔNICA

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES apoia e promove Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais, que estabeleceu diretrizes para a assistência ao usuário com demanda
para realização do Processo Transexualizador.

A SES apoia e promove a Linha de Cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica, oriunda da
Política Nacional de Atenção ao Portador de Doença Renal, que tem como função desenvolver
estratégias de promoção da qualidade de vida, educação, proteção e recuperação da saúde e
prevenção de danos, protegendo e desenvolvendo a autonomia e a equidade de indivíduos e
coletividades.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Tripartite

Sim

Federal

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

Observações

Observações

O Processo Transexualizador está regulamentado pela Portaria GM/MS nº 2.803, de 19 de novembro
de 2013, que redefiniu e ampliou o Processo Transexualizador no Sistema Único de Saúde.

A Portaria GM/MS nº 1.168, de 15 de junho de 2004, institui a Política Nacional de Atenção ao
Portador de Doença Renal, e a Portaria GM/MS nº 389, de 13 de março de 2014, define os critérios
para a organização da linha de cuidado da Pessoa com Doença Renal Crônica (DRC) e institui
incentivo financeiro de custeio destinado ao cuidado ambulatorial pré-dialítico.
A política é organizada de forma articulada entre o Ministério da Saúde, as Secretarias de Estado
da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde.
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POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPLANTES
DE ÓRGÃOS E TECIDOS

LINHA DE CUIDADO E PLANO DE AÇÃO DAS
PESSOAS COM SOBREPESO E OBESIDADE

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES apoia e promove a Política Nacional de Transplantes de Órgãos e Tecidos que dispõe
sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e
tratamento e dá outras providências.

A SES apoia e promove a Linha de Cuidado e Plano de Ação das Pessoas com Sobrepeso
e Obesidade, que define as diretrizes para a organização da prevenção e do tratamento do
sobrepeso e da obesidade como linha de cuidado prioritária da Rede de Atenção à Saúde das
Pessoas com Doenças Crônicas.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras e Consórcios

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Federal

Sim

Federal

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

Observações

Observações

A Política Nacional de Transplantes de Órgãos e Tecidos foi criada para garantir medidas como
a organização do Sistema Nacional de Transplantes (SNT); a implantação das listas únicas de
receptores; a criação das Centrais Estaduais de Transplantes; normatização de atividades;
cadastramento e autorização de hospitais transplantadores e equipes especializadas; e o
estabelecimento dos critérios de financiamento para o setor.

A assistência ao paciente portador de Obesidade Grave está prevista na Portaria GM/MS nº
424, de 19 de março de 2013, e na Portaria GM/MS nº 425, de 19 de março de 2013, e
estabelece o regulamento técnico, normas e critérios para o Serviço de Assistência de Alta
Complexidade ao Indivíduo com Obesidade.

Ela está fundamentada na Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, e no Decreto nº 2.268 , de 30
de junho de 1997, que regulamenta a lei nº 9.434. A Portaria GM/MS nº 2.600, de 21 de outubro
de 2009, aprova o regulamento técnico do sistema nacional de transplantes.
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DIAGNÓSTICO E DIRETRIZES PARA O PLANO DE AÇÃO
DA REDE DE ATENÇÃO EM ONCOLOGIA

IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO
À SAÚDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA (RUE)

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES confeccionou o Plano de Ação da Rede de Atenção em Oncologia aprovado pela
Comissão Intergestores Bipartite (CIB) em 15 de julho de 2015, através da Deliberação nº
2.144, e desta forma estabeleceu o Diagnóstico e Diretrizes para o Plano de Ação da Rede de
Atenção em Oncologia.

A SES está implantando a Rede de Atenção à Saúde de Urgência e Emergência (RUE) no
estado de Minas Gerais, visando o atendimento em tempo e local oportunos, com regulação da
assistência na Região Ampliada de Saúde (RAS), garantindo o encaminhamento do paciente
ao ponto de atenção mais adequado e seu efetivo atendimento, reduzindo o número de mortes
e sequelas por causas evitáveis.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras e Consórcios

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Federal

Sim

Tripartite e hospitais

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno

Diretoria de Redes Assistenciais

Cláudia Carvalho Pequeno
ou Luciana Márcia Felisberto

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

gra@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

Observações

Observações

No Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência ao paciente com câncer está prevista na Portaria
nº 140, de 27 de fevereiro de 2014, que redefine os critérios e parâmetros para organização,
planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados
na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e
de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do SUS.

A proposta desta ação é organizar a Rede de Urgência e Emergência no Estado através da classificação de
risco, regionalização do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), definição de tipologia hospitalar
e definição de um novo modelo de governança e gestão, garantindo o acesso oportuno aos cidadãos.
O processo consiste em formalizar a contratualização com os componentes da Rede de Urgência e
Emergência, realizar o monitoramento da mesma, para então gerir os pagamentos, de forma a garantir o
atendimento de qualidade ao cidadão, agravos agudos à saúde ou agudização de agravos crônicos.
Em termos assistenciais, o processo se inicia pelo acolhimento do cidadão, com a classificação de risco e
posteriormente a destinação deste de acordo com a classificação recebida e com as pactuações e protocolos
estabelecidos na Rede de Urgência e Emergência, de forma a garantir a melhor assistência, obedecendo aos
princípios que regem o Sistema Único de Saúde (SUS).
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SISTEMA ESTADUAL DE
TRANSPORTE EM SAÚDE - SETS

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CEM

Ação

Ação

Média e alta complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES promove o projeto Sistema Estadual de Transporte em Saúde – SETS. O projeto consiste
na implantação de um completo sistema logístico em uma determinada microrregião, articulado
com os pontos de atenção especializados, através da doação de veículos tipo micro-ônibus,
além da realização da gestão e da garantia de substituição da frota conforme metodologia
pactuada.

A SES apoia e promove a implantação dos Centros de Especialidades Médicas - CEM, de
forma a garantir o acesso às 77 regiões de saúde até o final de 2018. Em caráter excepcional,
o CEM poderá ter abrangência municipal vinculada à análise das características territoriais e
populacionais que a justifique.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Manutenção dos veículos por parte dos
municípios

Sim

Tripartite

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Sistemas
Logísticos e de Apoio às Redes

Wagner Costa Coelho

Diretoria de Sistemas Logísticos e
de Apoio às Redes e Coordenadoria Estadual
de Atenção Especializada

Wagner Costa Coelho e
Luciana Morais Rocha

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

sets@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

luciana.morais.rocha@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

Observações

Observações

O SETS é um projeto do Governo de Minas Gerais que tem como objetivo apoiar os municípios,
visando a garantir o deslocamento do paciente que necessita realizar consultas e/ou exames
especializados fora do seu domicílio.

A implementação do CEM tem como finalidade a ampliação do acesso da população a serviços e ao cuidado na
atenção especializada ambulatorial, de forma a estruturar os pontos de atenção deste nível. O CEM terá diferentes
configurações a depender da necessidade de saúde, oferta de serviços já existente na região de saúde, tempo de
deslocamento para acessar a unidade, escala, escopo e as especificidades regionais.

Tem como arcabouço legal a resolução SES/MG Nº 3.638, de 20 de fevereiro de 2013; e a
resolução SES/MG Nº 4.570, de 11 de dezembro de 2014.

O CEM poderá ter escopo inicial mínimo dependendo das especificidades de necessidade e oferta da região,
com ampliação gradativa mediante plano de implantação. A regulação do acesso ao CEM terá como base os
protocolos clínicos e assistenciais disponibilizados pela SES e deverá ser feita pelo SUSFácil.
O financiamento do CEM será por valor global, considerando o escopo assistencial definido, será composto por
um componente fixo e um componente variável, de acordo com o desempenho. O valor total a ser destinado
a cada CEM deverá considerar despesas com recursos humanos, insumos, despesas com a contratação de
diagnoses e terapias em outros pontos de atenção, e demais despesas de custeio da própria unidade.
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POLÍTICA DE ATENÇÃO HOSPITALAR

APOIO E FORTALECIMENTO DA REDE CEGONHA

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES promove e apoia a Política Estadual de Atenção Hospitalar de Minas Gerais conforme
Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.237, de 9 de dezembro de 2015, que visa a ampliar e qualificar
o acesso à Atenção Hospitalar no âmbito do SUS.

A SES apoia e promove a Rede Cegonha, que consiste em prestar assistência integral à saúde
da mulher e crianças até 2 anos, por meio do fortalecimento e expansão dos pontos de atenção
da Rede de Atenção à Saúde Materno e Infantil conforme deliberação CIB-SUS/MG Nº 4.880,
de 17 de agosto de 2015.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

www.saude.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Tripartite

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Políticas e Gestão Hospitalar

Danilo Borges Matias

Coordenadoria de Atenção à Saúde da Mulher

Sérgio Heitor de Faria

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

diretoria.hospitalar@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

sergio.heitor@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9999

Observações

Observações

São premissas da política organizar, induzir e articular a integração do hospital à Rede de
Atenção, orientar a missão de cada hospital na Rede de Atenção, promover a redução dos
vazios assistenciais e fortalecer a Gestão Regional, e apoiar a Gestão Hospitalar.

Considera-se como ponto de atenção mantido: instituições contempladas pela Rede Cegonha (UTI Neonatal, UCI
Convencional, UCI Canguru, leitos de alto risco obstétrico) com contrapartida Estadual de 20% do custeio total e
instituições ainda não habilitadas pelo Ministério da Saúde para a Rede Cegonha, mas socialmente necessárias,
custeadas integralmente pelo Estado nas seguintes modalidades: UTI Neonatal, UCI Convencional, UCI Canguru,
leitos de alto risco obstétrico, Centro de parto normal e Casas da Gestante, Bebê e Puérpera - CGBP.

A conformação da nova Política Estadual de Atenção Hospitalar poderá significar indução de
qualificação e ampliação da oferta para alguns hospitais, e também resultar na redefinição de
missão de outros hospitais. Serão discutidas e pactuadas regras de transição para os programas
relacionados à Atenção Hospitalar até a implantação da nova Política de Atenção Hospitalar
do Estado de Minas Gerais.
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A ação visa a realizar assistência à saúde de gestantes no nível primário, secundário e terciário da rede materno e
infantil do Estado de Minas Gerais; realizar rastreamento da mulher para diagnóstico precoce do cancêr de mama
e câncer de colo do útero, conforme recomendações do INCA; realizar assistência à saúde do recém-nascido e
criança até 2 anos de idade, com foco naqueles estratificados como de risco e em situação de vulnerabilidade;
investir e custear os pontos de atenção; realizar capacitação de profissionais da área da saúde da mulher e da
criança em todos os níveis da Rede Materno e Infantil; investir na implantação de Bancos de Leite e Postos de
Coleta de Leite Humano; monitorar a implantação e funcionamento dos pontos de atenção.
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO

ATENÇÃO À SAÚDE À DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES apoia e promove os Serviços Especializados em Reabilitação, que são pontos de atenção
da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS/MG responsáveis pela avaliação,
diagnóstico, concessão de tecnologia assistiva (alguns serviços), habilitação e reabilitação das
pessoas com deficiência, desenvolvidos por meio de equipe multiprofissional.

A SES apoia e promove Atenção à Saúde à Deficiência Intelectual através dos SERDI (Serviços
Especializados de Reabilitação em Deficiência Intelectual), que são serviços especializados
de modalidade única do SUS/MG ou no CER (Centro Especializado em Reabilitação). São
responsáveis pela avaliação, diagnóstico, reabilitação e acompanhamento das pessoas com
deficiência intelectual/autismo.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Município

www.saude.mg.gov.br

Município

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Prestação de Metas

Sim

Prestação de Metas

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria de Atenção à Saúde
da Pessoa com Deficiência

David Mello de Jesus

Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa
com Deficiência

David Mello de Jesus

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

Observações

Observações

Atualmente possuímos 209 pontos de atenção distribuídos pelo estado. O encaminhamento
dos pacientes deve ser efetuado através da Secretaria Municipal de Saúde de origem do
usuário. O pedido será avaliado pela Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência, a qual emitirá parecer e providenciará agenda para início do atendimento.

Atualmente possuímos 133 pontos de atenção distribuídos pelo estado. O encaminhamento
dos pacientes deve ser efetuado através da Secretaria Municipal de Saúde de origem do
usuário. O pedido será avaliado pela Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com
Deficiência, a qual emitirá parecer e providenciará agenda para início do atendimento.
Possuem interface com a atenção básica, saúde mental e com as maternidades regionais,
tendo como foco da ação a reabilitação precoce, desenvolvida por equipe multiprofissional,
acompanhamento do desenvolvimento neuropsicomotor e desenvolvimento de habilidades.
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PROGRAMA DE INTERVENÇÃO
PRECOCE AVANÇADO (PIPA)

ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Redes de Atenção

Descrição

Descrição

A SES apoia e promove o Programa de Intervenção Precoce Avançado, que em como objetivo
incentivar o acompanhamento dos neonatos de risco, realizar diagnóstico precoce, promover
a intervenção precoce nos usuários com deficiência intelectual, prevenir agravos, melhorar o
prognóstico e a qualidade de vida das pessoas com deficiência.

A SES promove a assistência especializada em saúde auditiva pelos SASA (Serviços de Atenção
à Saúde Auditiva) e CER (Centros Especializados em Reabilitação) que possuem habilitação
dessa modalidade. São responsáveis pelo diagnóstico, realização de exames audiológicos
complementares, avaliação diferenciada em deficiência auditiva, adaptação de tecnologia
assistiva, habilitação e reabilitação. Todas essas ações são desenvolvidas por equipes
multiprofissionais.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Município

www.saude.mg.gov.br

Município

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Não Disponível

-

Não Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Prestação de Metas

Sim

Prestação de Metas

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria de Atenção à Saúde
da Pessoa com Deficiência

David Mello de Jesus

Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa
com Deficiência

David Mello de Jesus

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

Observações

Observações

O PIPA é um programa de âmbito estadual para os Serviços Especializados de Reabilitação
em Deficiência Intelectual (SERDI) e para o Centro Especializado em Reabilitação (CER) que
possua atendimento de reabilitação em deficiência intelectual.

Atualmente existem 16 pontos de atenção contemplados com a saúde auditiva distribuídos pelo
estado. O encaminhamento dos pacientes deve ser efetuado através da Secretaria Municipal
de Saúde de origem do usuário. O pedido será avaliado pela Junta Reguladora da Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência, a qual emitirá parecer e providenciará agenda para início
do atendimento.

Atualmente possuímos 146 pontos de atenção contemplados com o PIPA, distribuídos pelo
estado. O encaminhamento dos pacientes deve ser efetuado através da Secretaria Municipal
de Saúde de origem do usuário. O pedido será avaliado pela Junta Reguladora da Rede de
Cuidados à Pessoa com Deficiência, a qual emitirá parecer e providenciará agenda para início
do atendimento.
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PROGRAMA ESTADUAL DE TRIAGEM
AUDITIVA NEONATAL – PETAN

REABILITAÇÃO VISUAL

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES apoia e promove o PETAN em âmbito estadual, que tem como objetivo incentivar o
acompanhamento dos neonatos de risco, identificar e encaminhar precocemente aos serviços
especializados as crianças que tenham potencial para desenvolver a deficiência auditiva,
prevenir agravos, melhorar o prognóstico e a qualidade de vida das pessoas com deficiência.

A SES apoia e promove a Reabilitação Visual através de Centros Especializados em Reabilitação
(CER) que possuem atendimento para esta deficiência. Nesses serviços são realizados
diagnósticos, exames complementares oftalmológicos, concessão de tecnologia assistiva,
habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência visual. As ações são desenvolvidas por
meio de equipes multiprofissionais.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Município

www.saude.mg.gov.br

Município

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Não Disponível

-

Não Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Prestação de Metas

Sim

Prestação de Metas

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria de Atenção à Saúde
da Pessoa com Deficiência

David Mello de Jesus

Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa
com Deficiência

David Mello de Jesus

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

Observações

Observações

Atualmente existem 44 maternidades contempladas com o PETAN distribuídas pelo estado. A
triagem auditiva é realizada de acordo com protocolo de recém-nascido, se de risco habitual
ou alto risco, sendo realizada posteriormente à alta hospitalar ou antes da alta hospitalar,
respectivamente.

Atualmente existem 8 pontos de atenção contemplados com a reabilitação visual distribuídos
pelo estado. O encaminhamento dos pacientes deve ser efetuado através da Secretaria
Municipal de Saúde de origem do usuário. O pedido será avaliado pela Junta Reguladora da
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a qual emitirá parecer e providenciará agenda
para início do atendimento.
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REABILITAÇÃO FÍSICA

SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE DA PESSOA
OSTOMIZADA – SASPO

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Redes de Atenção

Descrição

Descrição

A SES apoia e promove, por meio dos Serviços Especializados de Reabilitação ou pelo
Centro Especializado em Reabilitação (CER), a assistência ao deficiente físico. Os serviços
são responsáveis por realizar avaliação multiprofissional, diagnósticos, prevenção de agravos,
concessão de tecnologia assistiva, habilitação e reabilitação da pessoa com deficiência física.

A SES apoia e promove a assistência especializada para pacientes ostomizados por meio
da SASPO (Serviço de Atenção ao Paciente Ostomizado) ou do Centro Especializado em
Reabilitação (CER) que possua atendimento de reabilitação em deficiência física. Esses serviços
são responsáveis pelo acompanhamento do paciente ostomizado, concessão de tecnologia
assistiva e reabilitação, visando inclusão social, prevenção de agravos e qualidade de vida.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Município

www.saude.mg.gov.br

Município

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Não Disponível

-

Não Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Prestação de Metas

Sim

Prestação de Metas

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria de Atenção à Saúde
da Pessoa com Deficiência

David Mello de Jesus

Coordenadoria de Atenção à Saúde da Pessoa
com Deficiência

David Mello de Jesus

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

Observações

Observações

Atualmente existem 30 pontos de atenção contemplados com a reabilitação física, distribuídos
pelo estado. O encaminhamento dos pacientes deve ser efetuado através da Secretaria
Municipal de Saúde de origem do usuário. O pedido será avaliado pela Junta Reguladora da
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a qual emitirá parecer e providenciará agenda
para início do atendimento.

Atualmente existem 39 pontos de atenção contemplados com a assistência ao ostomizado,
distribuídos pelo estado. O encaminhamento dos pacientes deve ser efetuado através da
Secretaria Municipal de Saúde de origem do usuário. O pedido será avaliado pela Junta
Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a qual emitirá parecer e
providenciará agenda para início do atendimento.
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CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO – CER

POLÍTICA DE SAÚDE MENTAL, ÁLCOOL E
OUTRAS DROGAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ação

Ação

Média e Alta Complexidade

Média e Alta Complexidade

Descrição

Descrição

A SES apoia e promove os Centros Especializados em Reabilitação (CER). Estes centros
realizam diagnósticos, exames complementares, concessão de tecnologias assistivas,
habilitação e reabilitação das pessoas com deficiências. Oferecem assistência à saúde para
duas, três ou quatro modalidades de reabilitação, com objetivo facilitar o acesso para pessoas
com deficiências múltiplas.

A SES tem como atribuição formular, apoiar e induzir a implantação e implementação da
Política de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas no estado de Minas Gerais, em consonância
com os princípios do SUS e da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Município

www.saude.mg.gov.br

Município

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Não Disponível

-

Não Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Prestação de Metas

Sim

Pode ser das 3 esferas (municipal,
estadual ou federal)

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Coordenadoria de Atenção à Saúde
da Pessoa com Deficiência

David Mello de Jesus

Diretoria de Logística e Apoio às Redes da SES

Wagner Costa Coelho

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

cas@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9892

dslar@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0818

Observações

Observações

Os Centros Especializados em Reabilitação (CER) são os serviços especializados de maior
complexidade na Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência. Atualmente existem 13
CER distribuídos pelo estado. O encaminhamento dos pacientes deve ser efetuado através
da Secretaria Municipal de Saúde de origem do usuário. O pedido será avaliado pela
Junta Reguladora da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, a qual emitirá parecer e
providenciará agenda para início do atendimento.

A Rede Estadual de Saúde Mental é composta, atualmente, de 303 Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
207 deles habilitados pelo Ministério da Saúde e 96 em funcionamento, aguardando habilitação do Ministério.
Estes CAPS estão distribuídos em 193 municípios do estado de Minas Gerais. Com exceção dos municípios de
Belo Horizonte e Uberlândia, todos os CAPS são de abrangência microrregional, e alguns municípios como Betim,
Montes Claros e Uberaba estão pactuados para o atendimento das urgências microrregionais. Atualmente, temos
91 Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) em funcionamento no estado, com maior concentração de serviços
nos municípios de Belo Horizonte, Barbacena e Juiz de Fora. Temos 36 Centros de Convivência (CC) cadastrados
junto à Coordenação Estadual de Saúde Mental. 212 Leitos de Saúde Mental em Hospitais Gerais credenciados e
habilitados pelo Ministério da Saúde, 9 Hospitais Psiquiátricos no estado (2 em Belo Horizonte, 2 em Barbacena, 1
em Passos, 1 em Uberaba, 1 em São Sebastião do Paraíso, 1 em Ituiutaba e 1 em Divinópolis). O estado de Minas
também possui em funcionamento 6 Unidades de Acolhimento, sendo 3 destinadas a Adulto (Governador Valadares,
Pirapora e Belo Horizonte) e 4 a Crianças e Adolescentes (Janaúba, São Lourenço, Pirapora e São Félix de Minas).
Temos 74 Comunidades Terapêuticas vinculadas ao Programa Aliança Pela Vida; destas, 22 estão indicadas para o
descredenciamento com a SES.
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FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE

RESPONDER ÀS EMERGÊNCIAS EM SAÚDE
PÚBLICA OPORTUNAMENTE

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SES desenvolve o projeto Fortalecimento da Vigilância em Saúde, que visa a apoiar a
descentralização das ações, estimulando os municípios do estado de Minas Gerais a realizarem
a análise permanente da situação de saúde da população e a articulação de um conjunto
de tecnologias para a abordagem dos determinantes, riscos e danos à saúde, garantindo a
integralidade da atenção à saúde.

A SES promove a ação “Responder às Emergências em Saúde Pública Oportunamente”,
com objetivo de organizar a interação com as diversas organizações governamentais e não
governamentais envolvidas na resposta a uma emergência em saúde pública, articulando e
organizando o esforço para a minimização de seus efeitos, fortalecendo, assim, a capacidade
do SUS para atuação no enfrentamento às emergências em saúde pública.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Município e Laboratórios Saúde Pública de MG
(LACE-MG)

www.saude.mg.gov.br

Unidades Regionais de Saúde, Municípios e
Laboratórios Saúde Pública de MG (LACE-MG)

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

-

Em construção

2016

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Adesão

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Atingir as metas pactuadas e prestar contas.

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Assessoria da Subsecretaria
de Vigilância em Saúde

Adelaide Maria Sales Bessa

Superintendência de Vigilância Epidemiológica,
Ambiental e Saúde do Trabalhador

Rodrigo Fabiano do Carmo Said

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

fortalecimento.vs@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0509

rodrigo.said@saude.mg.gov.br
janaina.paula@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0307

Observações

Observações

Desde 2012 são pactuadas algumas metas no momento da adesão do município. A avaliação é feita por meio de
validação das metas alcançadas nos elencos assumidos. O ponto chave é o monitoramento in loco por meio de
visitas técnicas dos Núcleos Microrregionais de Vigilância em Saúde nos municípios.

Para alcançar esse resultado, a ação tem como objetivo a elaboração do Plano de Resposta
às Emergências em Saúde Pública de Minas Gerais e a implantação do mesmo por meio de
capacitação e estruturação técnica e administrativa, nas Unidades Regionais de Saúde, de
forma gradativa, distribuída pelos anos de 2016 a 2019.

Para o triênio 2016-2018, a Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde – SES/MG, em parceria com
o COSEMS-MG, visa a continuidade do Projeto de Fortalecimento da Vigilância em Saúde com o objetivo
de fortalecer o planejamento, a gestão e a execução das ações de Vigilância em Saúde desenvolvidas
pelo Estado e Municípios, avançando na descentralização de ações de acordo com a política, diretrizes e
prioridades estabelecidas, considerando a necessidade de um monitoramento global da Vigilância em Saúde
(sem compartimentalização das atividades), a valorização do esforço de alcance das metas, a qualificação do
monitoramento e avaliação e a integração entre a assistência e vigilância.
Instrumento jurídico: Deliberação CIB -SUS/MG nº 1.763, de 19 de março de 2014, e suas alterações , prorrogada
pela Deliberação CIB -SUS/MG nº 2.264, de 22 de janeiro de 2016.
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ESTRUTURAÇÃO DA ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS

Ação

Ação

Assistência farmacêutica

Assistência farmacêutica

Descrição

Descrição

A SES promove a Estruturação da Assistência Farmacêutica, que contempla os municípios para
recebimento de incentivo financeiro para estruturação da assistência farmacêutica, incluindo
recursos para construção de farmácias comunitárias públicas, doação de equipamentos e
mobiliários para proporcionar o acondicionamento correto dos medicamentos e atendimento
humanizado ao cidadão, e recursos para fixação do profissional farmacêutico, visando qualificar
os serviços prestados.

A SES promove o acesso aos medicamentos via SUS-MG através de sua aquisição e distribuição.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Município

www.saude.mg.gov.br

Municípios e Regionais da Saúde

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Não Disponível

Edital a ser publicado

Disponível

-

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Não

Tripartite

Sim

Sim

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Assistência Farmacêutica

Homero Cláudio Rocha Souza Filho

Superintendência de Assistência Farmacêutica

Homero Cláudio Rocha Souza Filho

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

saf@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9861

saf@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9861

Observações
Até o momento, foram contemplados, por Resolução, 832 municípios no Programa Estadual de
Assistência Farmacêutica, totalizando 1.003 unidades, das quais 541 já foram inauguradas com
o mobiliário fornecido pela SES, e 18 encontram-se em funcionamento com mobiliário próprio,
totalizando 559 unidades. Das 444 unidades restantes, 164 estão em obras, das quais 100
devem ser inauguradas este ano, conforme disponibilidade dos equipamentos e mobiliários
pela SES. Além disso, 207 obras a iniciar e 73 desistências.

Observações
Os medicamentos disponibilizados pelo SUS são divididos em três componentes:
Componente Básico: Medicamentos e insumos presentes na RENAME, que estejam relacionados a agravos
e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à Saúde.
Componente Estratégico: Medicamentos e insumos para doenças e agravos de perfil endêmico contemplados
nos seguintes programas estratégicos de saúde: Tuberculose, Hanseníase, DST/AIDS, Endemias Focais,
Alimentação e Nutrição, Tabagismo, Influenza.
Componente Especializado: Medicamentos de acordo com os critérios estabelecidos nos Protocolos Clínicos
e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para doenças específicas classificadas de acordo com a Classificação
Internacional de Doenças (CID 10).
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COMISSÕES INTERGESTORES DE SAÚDE

PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SES coordena, de forma administrativa e operacional, as Comissões Intergestores de
Saúde que são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto
aos aspectos operacionais do SUS. A implantação/implementação de políticas públicas de
saúde no âmbito estadual que impliquem em repasses federais e estaduais fundo a fundo são
submetidas à CIB, cabendo aos gestores municipais acompanhar os repasses.

A SES apoia e promove a Programação Pactuada Integrada, um instrumento de planejamento
e gestão do SUS destinado à programação de recursos físicos e financeiros de Média e
Alta Complexidade (MAC). Por meio dela é possível identificar as pactuações intergestores
evidenciadas por meio de ações destinadas à cobertura assistencial da população residente e
referenciada, observados os critérios de acesso definidos pelo Plano Diretor de Regionalização
(PDR).

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.saude.mg.gov.br

Conselhos de Secretários Municipais de Saúde

ppiassistencial.saude.mg.gov.br

Municípios – GRS/SRS- Regiões de Saúde e
Regiões Ampliadas de Saúde

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Atualizada mensalmente e está disponível no site

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Cada segmento representado deve prestar contas
a seus pares

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Secretaria Executiva da CIB-SUS/MG

Viviane Reis Couto

Coordenação de Remanejamentos Eletrônicos
da PPI

Diretoria de Programação Pactuada Integrada

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

viviane.couto@saude.mg.gov.br

(31) 3916-0691

gdppi@saude.mg.gov.br

(31) 3915-9983

Observações
A atuação das Comissões Intergestores tem por objetivo:
Decidir sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS no âmbito
estadual, em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos
conselhos de saúde;
Definir diretrizes, de âmbito estadual, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e
serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança institucional e à integração das ações e serviços
dos entes federados;
Fixar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferências
e demais aspectos vinculados à integração das ações e serviços de saúde no âmbito estadual.
Em Minas Gerais, as Reuniões de CIB estadual acontecem mensalmente, prioritariamente na quarta-feira da
terceira semana do mês.
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Observações
Cada município deve ter a programação das ações que irá executar para então pactuar com os outros gestores a programação
das ações que serão referenciadas. Para tanto, o gestor municipal deve conhecer as necessidades dos habitantes de seu
município, a quantidade de usuários que serão atendidos no município, a quantidade de usuários encaminhados para o
atendimento de referência em outros municípios.
As ações de média complexidade são programadas por municípios de origem e como tal devem ser geridas por cada
gestor municipal de saúde, enquanto que as ações de alta complexidade são programadas por região de saúde e devem
ser acompanhadas pela Comissão Intergestores Regional (CIR). O Tratamento Fora do Domicílio deverá ser programado e
pactuado por meio da PPI e terá reflexo direto nos limites financeiros que cada gestor do SUS irá dispor. As pactuações que
embasam a PPI acontecem anualmente, podendo semestralmente ocorrerem os remanejamentos ordinários e mensalmente
os remanejamentos de urgência. Em ambos os casos, os períodos para remanejamento de teto devem ser observados, assim
como o fluxo eletrônico estabelecido por meio do Sistema de Regulação de Acesso SUSFácil.
O monitoramento da PPI/MG é realizado pela Comissão SES/COSEMS da PPI, que se reúne mensalmente, e por todos os
gestores do Estado, individualmente ou regionalmente, no âmbito das CIR.
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PISO MINEIRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação

Ação
Captação de recursos

Descrição

Descrição
A SEDESE, por meio do Piso Mineiro de Assistência Social, repassa mensalmente aos 853
municípios mineiros um valor básico para o cofinanciamento estadual dos serviços e benefícios
socioassistenciais, em complementaridade ao financiamento federal e municipal. Atualmente,
o valor repassado é de R$ 2,20 por família cadastrada no perfil CadÚnico, na modalidade
do Piso Mineiro de Assistência Social, sendo que nenhum município recebe menos que R$
2.000,00/mês.

Portal

Parceiros

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

Portal

Parceiros

www.social.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Plano de Serviços

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Diretoria de Gestão do Fundo
de Assistência Social

Cláudia Maria Bortot Falabella

E-mail

Telefone

dgfeas@social.mg.gov.br

(31) 3916-8042 / (31) 3916-8041
(31) 3916-8043

Observações
O Piso Mineiro de Assistência Social consiste em um recurso repassado pelo Governo do Estado para todos os
municípios mineiros, destinado à oferta de serviços e benefícios da política de assistência social. São exemplos
desses serviços o trabalho social realizado com famílias nos CRAS (Centros de Referência de Assistência Social),
os grupos de convivência e fortalecimento de vínculos com mulheres em situação de vulnerabilidade social, a
implantação de abrigos para crianças e adolescentes vítimas de violência intrafamiliar, a implantação de abrigos
de longa permanência para idosos.
A criação de um piso de cofinanciamento do Estado representou uma conquista importante para a política pública
da assistência social, pois garante o investimento de recursos estaduais no Sistema Único de Assistência Social.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO
E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (SEDESE)
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Em 2015, o Governo de Minas garantiu o repasse regular e automático dos recursos, por meio do Decreto nº
46.873/2015, de 27 de outubro de 2015.
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PROGRAMA QUALIFICA SUAS

APOIO TÉCNICO PARA CUMPRIMENTO
DE NORMAS DO SUAS

Ação

Ação

Promoção de cursos e de capacitações

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDESE, por meio do Programa Estadual de Qualificação da Gestão Descentralizada do
SUAS (Qualifica SUAS), visa a capacitação continuada de gestores, conselheiros, trabalhadores
e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A SEDESE auxilia os gestores públicos municipais a responderem questionários específicos
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e o cumprimento de normas estabelecidas
para a oferta de serviços socioassistenciais em todo o território estadual, tendo como base a
participação e o controle social.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.social.mg.gov.br

FJP, AMM, Conselhos e Colegiados de Gestores da
Assistência Social.

www.social.mg.gov.br

SNAS/MDS

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Aceite

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Capacitação de Gestores e
Conselheiros de Assistência Social

Cibele Vieira Feital

Diretoria de Proteção Social Básica
Diretoria de Proteção Social Especial

Wagner Antônio Gomes
Régis Spíndola

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

dcap@social.mg.gov.br

(31) 3916-8063 / 3916-8064

psb@social.mg.gov.br

(31) 3916-8019 / 3916-8030
(31) 3916-8022 / 3916-8024

Observações

Observações

O Qualifica SUAS possui quatro eixos fundamentais:
Eixo 1 – Plano de Apoio Técnico para Indução Orientada dos Gastos e Aprimoramento da Gestão do SUAS – conjunto de ações
que visam a orientar os municípios sobre como gastar os recursos da Assistência Social, especialmente aqueles parados em conta.
Eixo 2 – Capacitação Continuada – oferta de ações de capacitação de gestores, conselheiros municipais e trabalhadores do SUAS –
da rede pública e privada, em parceria com instituições de ensino.
Eixo 3 – Criação do Núcleo de Educação Permanente do SUAS em Minas Gerais – instância colegiada responsável pelo diagnóstico
e planejamento de ações de capacitação e educação permanente. Deverá ser composto por trabalhadores, conselheiros, usuários
do SUAS e instituições de ensino.
Eixo 4 – Supervisão Técnica aos Trabalhadores do SUAS – ações de capacitação em serviço com a finalidade de apoiar e acompanhar
as equipes de trabalho no desenvolvimento das funções de gestão e provimentos dos serviços e benefícios socioassistenciais.
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CASA LAR

CADASTRO DA REDE PRIVADA DO SUAS

Ação

Ação

Intermediação e articulação com público-alvo

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SEDESE apoia o acolhimento destinado a jovens e adultos com deficiência que não dispõem
de condições de se autossustentar, e cujos vínculos familiares estejam rompidos, através de
Casas Lares. A Casa Lar tem o objetivo de desenvolver capacidades adaptativas para a vida
diária, promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência e
promover o acesso à rede de serviços socioassistenciais.

A SEDESE auxilia os municípios no processo de cadastro da Rede Privada do SUAS, bem como
analisa documentos das entidades e organizações de assistência social.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.social.mg.gov.br

OSCs

www.social.mg.gov.br

SNAS/MDS, OSCs

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Convênio

Prefeituras

Atestado

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Proteção Social Especial

Regis Spíndola

Diretoria de Gestão de Cadastro de Entidades

Dalma Veiga

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

pse@social.mg.gov.br

(31) 3916-8022 / 3916-8024

dgc@social.mg.gov.br

(31) 3916-8253

Observações
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Observações
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SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO
(SINE) NOS MUNICÍPIOS

DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição

A SEDESE auxilia os municípios no processo de criação de unidades do SINE. As prefeituras
interessadas devem procurar a Secretaria para realização de análise técnica e discussão sobre
a viabilidade do pleito. A abertura de novos aparelhos visa a oferecer mais serviços e ações
para, assim, garantir a territorialização das Políticas Públicas de Trabalho e Emprego no estado
de Minas Gerais.

A SEDESE trabalha na perspectiva de auxílio aos cidadãos que não estão inseridos formalmente
no mercado de trabalho, como catadores de material reciclável, comunidades tradicionais e
trabalhadores autônomos. A Prefeitura pode procurar a Secretaria para desenvolver ações para
o fomento do empreendedorismo social em seu município.		

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.social.mg.gov.br

Ministério do Trabalho e Previdência Social

www.social.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Cooperação Técnica

Prefeituras e Organizações da Sociedade Civil

Convênio

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

A Prefeitura deve ceder funcionários e espaço físico

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Gestão do
Atendimento ao Trabalhador

Márcio Luiz Guglielmoni

Superintendência de Política de
Trabalho e Emprego

Lara Farah Valadares

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

marcio.luiz@social.mg.gov.br

(31) 3916-9142

lara.valadares@social.mg.gov.br

(31) 3916-9040

Observações

Observações

As políticas públicas de trabalho e emprego são ofertadas nos Postos de Atendimento do SINE.
Estas unidades oferecem serviços de intermediação de mão de obra, a fim de (re)incluir o
trabalhador no mercado de trabalho; postagem do Seguro Desemprego, que é o pagamento
da assistência financeira temporária concedida ao trabalhador desempregado; qualificação
profissional, para subsidiar a universalização do direito à educação profissional, sobretudo via
PRONATEC; e a emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), documento no
qual são registradas as atividades profissionais do cidadão como trabalhador formal.

Os Empreendimentos de Economia Solidária são aqueles formados por grupos de pessoas que
produzem e comercializam seus produtos com base nos princípios da economia solidária.
São características dos empreendimentos o fato de serem coletivos e suprafamiliares
(associações, cooperativas etc.); permanentes; dedicados à realização de atividades
econômicas de produção de bens, prestação de serviços, de comercialização e de consumo
solidário; singulares ou complexos; administrados de forma coletiva e democrática, dispondo
ou não de registro legal; regidos pelo princípio geral da autogestão.
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DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES
DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL

PRONATEC MINAS

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Intermediação e articulação com o público-alvo

Descrição

Descrição

A SEDESE auxilia tecnicamente os municípios para a instituição de Conselhos Municipais
de Trabalho, Emprego e Renda (CMTER). Esses conselhos possuem caráter permanente e
deliberativo e são de composição tripartite (trabalhadores, empregadores e governo) e paritária.

A SEDESE, em conjunto com o Governo Federal, coordena o PRONATEC, que tem como objetivo
expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica
no país. A prefeitura pode atuar como intermediadora entre as unidades executoras e com os
empresários, através da lista de cursos ofertados.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.social.mg.gov.br

Não se aplica

www.social.mg.gov.br

Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras e Organizações da Sociedade Civil

Lei

Prefeituras e Empresa Privada

Convênio

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Política
de Trabalho e Emprego

Lara Farah Valadares

Superintendência de Gestão do Atendimento ao
Trabalhador

Márcio Luiz Guglielmoni

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

lara.valadares@social.mg.gov.br

(31) 3916-9040

marcio.luiz@social.mg.gov.br

(31) 3916-9142

Observações

Observações

Para criar um CMTER é importante que o Executivo Municipal esteja envolvido no processo,
mobilizando a sociedade organizada. A instituição do CMTER se faz por meio de Lei, aprovada
pela Câmara Municipal e sancionada pelo prefeito, contendo as características básicas do
Conselho e sua composição, de acordo com os critérios estabelecidos pela Resolução CETER
nº 7110/2013.

O PRONATEC MINAS busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional
qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. Os
cursos são ofertados de forma gratuita por instituições da Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, das redes estaduais e distritais, municipais de educação profissional e
tecnológica, e as instituições do Sistema S (SENAT, SENAC, SENAR), assim como empresas privadas.

O CMTER visa a discussão, proposição e controle social das políticas públicas de geração de
trabalho e renda no âmbito dos municípios.

Portanto, a prefeitura capta a demanda de cursos, que é encaminhada ao Ministério de Educação
e, posteriormente, é divulgada a lista de cursos ofertados por município e entidades executoras.
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DOAÇÃO DE MATERIAL – VIGAS METÁLICAS
Ação

Ação
Captação de recursos

Descrição

Descrição
A SETOP realiza a doação de vigas metálicas para construção de pontes mistas. A prefeitura
apresenta o projeto e documentação em conformidade com as orientações técnicas do sítio
eletrônico da Secretaria, que, aprovados, resultam na publicação do Termo de Transferência
Gratuita de Bens (TTGB), condicionado à disponibilidade de estoque. Após a comprovação da
execução dos apoios (pegões) é autorizada a retirada das vigas metálicas para finalização da
obra e consequente prestação de contas.

Portal

Já está Disponível?

Parceiros

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

Portal

Parceiros

www.setop.mg.gov.br

CODEMIG e SEGOV

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Transferência
Gratuita de Bens (TTGB)

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Apresentação da documentação técnica, execução
da mesoestrutura da ponte, transporte do material
e prestação de contas.

Subunidade

Responsável

Diretoria de Atendimento
aos Municípios

Marcos Márcio da Rocha ou
Harrison Barroso

E-mail

Telefone

marcos.marcio@transportes.mg.gov.br
harrison.lana@transportes.mg.gov.br

(31) 3915-8303

Observações
O equipamento, adquirido dentro do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), é disponibilizado por
doações para os municípios que atendem a requisitos de orçamento próprio para execução das obras e que
tenham seus projetos elaborados conforme orientações técnicas da SETOP.

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE
E OBRAS PÚBLICAS (SETOP)
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Endereços de Distribuição:
Belo Horizonte: Av. Tereza Cristina, 3.826. Bairro Gameleira - 1ª CRG/DER-MG
Governador Valadares: Rodovia Rio/Bahia, 230 – 23ª CRG/DER-MG
Ubá: Praça Engº Jaime T. Videira, 90 – 5ªCRG/DER-MG
Montes Claros: Av. Floriano Neiva, 700 – 6ª CRG/DER-MG
Uberlândia: Rua Itabira, 257 – 11ª CRG/DER-MG
Varginha: Av.Alfredo B.de Carvalho, 125 – 10ª CRG/DER-MG
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DOAÇÃO DE MATERIAL – MATA-BURROS

DOAÇÃO DE MATERIAL – BUEIROS METÁLICOS

Ação

Ação

Captação de recursos

Captação de recursos

Descrição

Descrição

A SETOP realiza a doação de mata-burros para serem instalados nas estradas vicinais mineiras.
A prefeitura apresenta a documentação em conformidade com as orientações técnicas do sítio
eletrônico que, aprovada, resulta na publicação do Termo de Transferência Gratuita de Bens
(TTGB), condicionado à disponibilidade de estoque. A retirada do material é autorizada para
que haja a instalação dos mata-burros no prazo fixado e a prestação de contas correlata.

A SETOP realiza a doação de bueiros para obras de transposições e drenagem em cursos
d’água. A prefeitura apresenta o projeto e a documentação em conformidade com as
orientações técnicas do sítio eletrônico, que, aprovados, resultam na publicação do Termo de
Transferência Gratuita de Bens (TTGB), condicionado à disponibilidade de estoque. A retirada
do material é autorizada para que haja a instalação dos bueiros metálicos no prazo fixado e a
prestação de contas correlata.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.setop.mg.gov.br

CODEMIG e SEGOV

www.setop.mg.gov.br

CODEMIG e SEGOV

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Termo de Transferência
Gratuita de Bens (TTGB)

Prefeituras

Termo de Transferência
Gratuita de Bens (TTGB)

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Apresentação da documentação técnica, transporte
e instalação do material e prestação de contas

Sim

Apresentação da documentação técnica, transporte
e instalação do material e prestação de contas.

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Atendimento
aos Municípios

Marcos Márcio da Rocha ou
Harrison Barroso

Diretoria de Atendimento
aos Municípios

Marcos Márcio da Rocha ou
Harrison Barroso

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

marcos.marcio@transportes.mg.gov.br
harrison.lana@transportes.mg.gov.br

(31) 3915-8303

marcos.marcio@transportes.mg.gov.br
harrison.lana@transportes.mg.gov.br

(31) 3915-8303

Observações
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Observações

O equipamento, adquirido dentro do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), é disponibilizado por
doações para os municípios que atendem a requisitos de orçamento próprio para execução das obras e que
tenham seus projetos elaborados conforme orientações técnicas da SETOP.

O equipamento, adquirido dentro do Plano Plurianual de Ação Governamental (PPAG), é disponibilizado por
doações para os municípios que atendem a requisitos de orçamento próprio para execução das obras e que
tenham seus projetos elaborados conforme orientações técnicas da SETOP.

Endereços de Distribuição:
Belo Horizonte: Av. Tereza Cristina, 3.826. Bairro Gameleira - 1ª CRG/DER-MG
Governador Valadares: Rodovia Rio/Bahia, 230 – 23ª CRG/DER-MG
Ubá: Praça Engº Jaime T. Videira, 90 – 5ªCRG/DER-MG
Montes Claros: Av. Floriano Neiva, 700 – 6ª CRG/DER-MG
Uberlândia: Rua Itabira, 257 – 11ª CRG/DER-MG
Varginha: Av.Alfredo B.de Carvalho, 125 – 10ª CRG/DER-MG

Endereço de Distribuição
Belo Horizonte: Av. Tereza Cristina, 3.826. Bairro Gameleira - 1ª CRG/DER-MG
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PROJETOS PADRÃO DE ENGENHARIA E
TABELA DE PREÇOS

DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL

Ação

Ação

Disponibilização de estudos e informações

Disponibilização de estudos e informações

Descrição

Descrição

A SETOP disponibiliza, no site da Secretaria, projetos básicos de engenharia e Tabela de
Preços. Os Projetos Padrão são referenciais de projetos de pontes, infraestrutura urbana e
diversas tipologias de edificações institucionais que visam a gerar um modelo e homogeneizar
especificações, acabamentos e formas de execução das obras municipais. Já a tabela de preço
fornece os custos de serviços de engenharia para apoio no orçamento de obras.

A SETOP disponibiliza informações, no site da Secretaria, sobre os horários das linhas de
transporte que atendem às prefeituras. Além disso, presta atendimento para orientar a
população sobre como conseguir carteirinha de gratuidade dos ônibus intermunicipais.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.transportes.mg.gov.br

DEOP e DER

www.transportes.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras, profissionais de engenharia e
arquitetura em geral

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Superintendência de Coordenação Técnica

Marinésia Dias da
Costa Makatsuru

Superintendência de Transporte Intermunicipal

César Teixeira Lopes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

marinesia.costa@transportes.mg.gov.br

(31) 3915-8309

cesar.lopes@transportes.mg.gov.br

(31) 3915-8207

Observações
Estão disponíveis no site os seguintes projetos padrão: capela velório, quadra
poliesportiva, creche, pavimentação, sanitário público, quadra oficial, centro
comunitário, campo de futebol, pontes, coberturas metálicas, equipamentos
urbanos, campo de futebol para o “Programa Campos de Luz” e mata-burros.

Observações
No menu cidadão > ônibus intermunicipal o interessado poderá acessar:
Relação das empresas das linhas intermunicipais
Relação das linhas intermunicipais (origem e destino).
Pesquisa de itinerário e horários das linhas intermunicipais.
Para requerer certidão de comprovação de ato ou fato o cidadão deve acessar:
Formulário para Pessoa Física
Formulário para Pessoa Jurídica
A regulamentação é acessada pelo link: Decreto Estadual n° 44.603
Sugestões, dúvidas e reclamações podem ser enviadas para o e-mail atendimento@der.mg.gov.br
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ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA
GESTÃO DE AEROPORTOS
Ação

Ação

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SETOP presta assessoramento técnico aos municípios na gestão dos aeroportos públicos que
estejam homologados. Este serviço consiste no acompanhamento de projetos e em estudos de
viabilidade que identifiquem a possibilidade do município administrar o aeroporto.

Portal

Parceiros

www.setop.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Diretoria de Infraestrutura
Rodoviária

Felipe Melo Rocha ou
Marco Antônio Migliorini

E-mail

Telefone

felipe.melo@transporte.mg.gov.br
marco.migliorini@transporte.mg.gov.br

(31) 3915-8232

Observações

Portal

Parceiros

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Gratuidade

Contrapartidas

Subunidade

Responsável

E-mail

Telefone

Observações

SECRETARIA DE ESTADO
DE TURISMO (SETUR)
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ASSESSORAMENTO SOBRE A POLÍTICA DE
REGIONALIZAÇÃO – CIRCUITOS TURÍSTICOS

ASSESSORAMENTO PARA PLEITEAR
O ICMS TURÍSTICO

Ação

Ação

Assessoramento técnico

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SETUR assessora os municípios para que possam integrar um circuito turístico, uma vez
que esta inclusão é pré-requisito para participação da política de regionalização. Os Circuitos
Turísticos abrigam um conjunto de municípios de uma mesma região, com afinidades culturais,
sociais e econômicas que se unem para organizar e desenvolver a atividade turística regional
de forma sustentável, consolidando uma identidade regional.

A SETUR orienta os municípios sobre os requisitos necessários para terem acesso ao repasse
do ICMS turístico (como atender aos requisitos, como criar o fundo, o conselho, como participar
da política de regionalização e integrar um Circuito Turístico). O ICMS Turístico visa a estimular
a formatação/implantação, por parte dos municípios, de programas e projetos voltados para o
desenvolvimento turístico sustentável, em especial os que se relacionam com as políticas para
o turismo dos governos estadual e federal.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.turismo.mg.gov.br

Não se aplica

www.turismo.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Deslocamento dos
técnicos da SETUR

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Planejamento das
Políticas do Turismo

Flavia Joselia
Nogueira Ribeiro

Superintendência de
Políticas de Turismo

Ana Patrícia Gusmão

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

flavia.nogueira@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9469

ana.gusmao@turismo.mg.gov.br
rafaella.lemos@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9579
(31) 3915-9457

Observações
Os Circuitos Turísticos são entidades sem fins lucrativos que caracterizam a
política pública de Regionalização do Turismo de Minas Gerais (regulamentados
pelo Decreto de Lei n° 43.321/2003). De acordo com a Resolução 045/2014,
Minas Gerais conta com 45 Circuitos Turísticos certificados, mais a capital, Belo
Horizonte, envolvendo todas as regiões de Minas Gerais e aproximadamente 470
municípios regionalizados.

Observações
A inclusão do critério Turismo no ICMS faz parte de estratégia que visa a descentralização de recursos, o incentivo a investimentos no turismo
municipal e consequente desenvolvimento. A SETUR coordena a regulamentação e a apuração dos índices de avaliação pertinentes ao critério. O
processo de apuração acontece da seguinte forma:
Ao pleitear a habilitação, o município encaminha a esta Secretaria documentação comprobatória dos seguintes itens:
Participação na Política de Regionalização de Turismo do Estado (4 pontos)
Elaboração e implementação de Política Municipal de Turismo (2,5 pontos)
Existência e regular funcionamento do Conselho Municipal de Turismo (1 ponto)
Existência e regular funcionamento do Fundo Municipal de Turismo (1 ponto)
A Fundação João Pinheiro encaminha à SETUR comprovação de participação dos municípios nos critérios “patrimônio cultural” e “meio ambiente”
(cada um deles vale 0,75 ponto).
Tendo em mãos todo esse material, a Comissão Permanente do ICMS analisa e pontua cada município.
O município é considerado habilitado caso alcance a pontuação mínima de 8,5.
Durante o processo, a SETUR orienta as prefeituras e encaminha notificações a fim de adequar as possíveis falhas nas solicitações.
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PORTAL SOBRE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS

APOIO TÉCNICO PARA DESENVOLVIMENTO DO
TURISMO LOCAL

Ação

Ação

Disponibilização de estudos e informações

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição

A SETUR disponibiliza informações turísticas sobre os municípios para a promoção do destino
de Minas Gerais por meio de um portal on-line. Este cumpre papel fundamental para divulgação
de informações turísticas locais, com o objetivo de atrair e fomentar a atividade turística. O
município pode alimentá-lo com dados históricos, tipos de atrativos, destinos próximos, o que
fazer, onde dormir e onde comer no município.

A SETUR, por meio de convênios, fornece e auxilia os municípios a desenvolverem a
infraestrutura necessária para possibilitar a atividade de turismo local. Além disso, a Secretaria
orienta o município na elaboração de projetos de sinalização turística.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.minasgerais.com.br

Não se aplica

www.turismo.mg.gov.br

SETOP, DEOP/SETOP, DER/SETOP e SISEMA

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Convênio

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Conforme a legislação
de convênios

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

INFOTUR

Jean Cláudio
Rodrigues de Oliveira

Diretoria de Infraestrutura

Ana Patrícia Gusmão

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

jean.rodrigues@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9453

roberto.maximiro@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9550

Observações

Observações

O portal tem como foco principal o turista de Minas Gerais, por isso a centralidade de informações visa a atraí-lo para rotas
e destinos mais adequados ao seu objetivo de viagem.
As informações de municípios contidas no Portal foram inicialmente coletadas do Inventário da Oferta Turística fornecidos
pelos Circuitos Turísticos, os quais são responsáveis pela atualização. Para os municípios já existentes no portal (com fonte,
descrição, dados gerais e outras informações), o processo de cadastro e atualização é feito através do administrador do
conteúdo www.minasgerais.com.br/admin com login e senha.
Para novos municípios, as informações para a criação da página principal são enviadas pelo responsável local (Prefeitura
ou Circuito Turístico) através de e-mail, e validadas e inseridas pela equipe da SETUR. A partir desse momento é criado
um login e senha para manutenção das informações do município. O empresário do trade turístico (hóteis, restaurantes,
agências de viagem e outros serviços turísticos) pode cadastrar seu estabelecimento diretamente no portal através do
formulário www.minasgerais.com.br/trade - “Cadastre-se” e preenchendo os campos obrigatórios como CNPJ, Razão Social,
endereço, entre outros. As informações são verificadas pela equipe da SETUR, e sendo aprovado, o cadastro é exibido em
no máximo 48 horas.
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ASSESSORAMENTO PARA PLANEJAMENTO E
GESTÃO DO TURISMO MUNICIPAL

VISITA TÉCNICA PARA
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação

Ação

Disponibilização de estudos e de informações

Assessoramento técnico

Descrição

Descrição

A SETUR disponibiliza cartilha “Orientação para o Planejamento e Gestão municipal do turismo”
visando a orientar os municípios sobre como articular as entidades públicas e privadas para o
desenvolvimento do turismo local. Além disso, orienta sobre o funcionamento do turismo, os
Conselhos Municipais de Turismo, como criar o Fundo Municipal de Turismo. De modo geral,
esse material serve para o assessoramento da gestão e do planejamento da política pública de
turismo nos municípios.

A SETUR auxilia as prefeituras, por meio de visitas técnicas, a realizarem o reconhecimento
e levantamento das possíveis potencialidades e produtos que podem ser desenvolvidos
pelo município, bem no como direcionamento da política de planejamento e regionalização.
A visita técnica é feita sob atendimento às demandas das prefeituras.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.turismo.mg.gov.br

Não se aplica

www.turismo.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Sim

Não se aplica

Sim

Município arca com gastos de
deslocamento da SETUR.

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Planejamento das
Políticas do Turismo

Flavia Joselia
Nogueira Ribeiro

Superintendência de Políticas de Turismo

Renata Toffoli Guedes

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

flavia.nogueira@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9469

renata.toffoli@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9458

Observações

Observações

Muitos gestores municipais vêm buscando reconhecer mecanismos eficientes para
desenvolver o turismo local. Como todo processo de planejamento participativo, apesar de
não existir um único meio ou ferramenta, alguns instrumentos são essenciais para que a
implementação das ações alcance os objetivos e expectativas almejados.

Nas visitas técnicas, a equipe da SETUR realiza reuniões com os órgãos, como o Conselho de
Turismo, e empresas privadas municipais, hotelaria, bares e restaurantes, responsáveis pelo
turismo local, a fim de sensibilizá-los sobre a importância do investimento e desenvolver um
serviço de qualidade para o turista.

Assim, visando a auxiliar a atuação municipal, encontram-se, neste documento, algumas
instruções básicas para planejamento e gestão municipal do turismo. A SETUR também
disponibiliza esta cartilha fisicamente em alguns eventos voltados para as prefeituras.

Além disso, os técnicos buscam orientar a prefeitura sobre possibilidades de dinamizar o
turismo no território, a fim de atrair e aumentar o tempo de permanência do turista na cidade.
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DISPONIBILIZAÇÃO DE ESTUDOS E DADOS
RELACIONADOS AO TURISMO EM MINAS GERAIS

APOIO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS
PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO

Ação

Ação

Disponibilização de estudos e informações

Apoio técnico e captação de recursos

Descrição

Descrição

A SETUR desenvolveu o “Observatório do Turismo de Minas Gerais”, que tem como principal
finalidade monitorar o desenvolvimento do turismo no estado através do levantamento de
pesquisas, dados, números e elaboração de indicadores. Além disso, auxilia no planejamento
de ações e na tomada de decisões por parte do poder público, iniciativa privada e demais
envolvidos na atividade turística de Minas Gerais.

A SETUR auxilia tecnicamente os municípios para a elaboração e estruturação de projetos de
captação de recursos voltados à área do turismo. O apoio aos municípios é realizado a partir de
contato do município com a SETUR e apresentação de demandas específicas.

Portal

Parceiros

Portal

Parceiros

www.minasgerais.com.br/observatorioturismomg

Não se aplica

www.turismo.mg.gov.br

Não se aplica

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras, Universidades e Investidores

Não se aplica

Prefeituras

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Gratuidade

Contrapartidas

Não

Não se aplica

Sim

Não se aplica

Subunidade

Responsável

Subunidade

Responsável

Diretoria de Pesquisa,
Informação e Estatística

Rafael Almeida de Oliveira

Superintendência de
Estruturas do Turismo

Cláudia Bolognani Pereira

E-mail

Telefone

E-mail

Telefone

rafael.oliveira@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9452

claudia.bolognani@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9483

Observações

Observações

No portal, o município pode encontrar os principais dados e indicadores do turismo no estado, além de
infográficos e relatórios de pesquisas. É possível também ter acesso aos bancos de dados de cada pesquisa,
assim como os modelos de questionários aplicados que podem servir de base para a construção de
pesquisas municipais. O site também recebe, de forma frequente, trabalhos acadêmicos para publicação,
gerando um repositório de artigos de interesse dos gestores.
Há também informações, cartilhas e dados relacionados ao turismo em Minas Gerais que podem ser base
de informação para instrumentos de planejamento do município ou circuito turístico. As referências estão
disponíveis para acesso de prefeituras, empresas e população que queiram conhecer a região e suas
potencialidades.
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ASSESSORAMENTO NA REALIZAÇÃO DE
SENSIBILIZAÇÃO EM TURISMO E MEIO AMBIENTE
Ação

LISTA DE SIGLAS
Secretarias de Estado de Minas Gerais

Assessoramento técnico

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento - SEAPA

Descrição

Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais - SECCRI

A SETUR apoia tecnicamente os municípios na organização de ações de sensibilização em
turismo e meio ambiente. Esta ação tem o objetivo de promover a sensibilização e valorização
do patrimônio local por meio de qualificação do atendimento e da prestação do serviço.

Portal

Parceiros

www.turismo.mg.gov.br

SEE, SEMAD, Circuitos Turísticos, Prefeituras
Municipais e Iniciativa Privada

Já está Disponível?

Previsão de Disponibilidade

Disponível

Não se aplica

Quem pode acessar

Instrumento Jurídico

Prefeituras, Universidades e Investidores

Não se aplica

Gratuidade

Contrapartidas

Não

Transporte, alimentação e seguro. Além dos
recursos que forem necessários e estrutura física.

Subunidade

Responsável

Diretoria de Qualidade dos Serviços em Turismo

Gabriel Salgado Oliveira

E-mail

Telefone

gabriel.salgado@turismo.mg.gov.br

(31) 3915-9557

Observações
A ação de sensibilização em turismo e meio ambiente é um projeto de lazer esportivo, educação ambiental

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - SECTES
Secretaria de Estado de Cultura - SEC
Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário - SEDA
Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Integração do Norte e Nordeste de Minas Gerais - SEDINOR
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana - SEDRU
Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania - SEDPAC
Secretaria de Estado de Educação - SEE
Secretaria de Estado de Esportes - SEESP
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Secretaria de Estado de Saúde - SES

e turismo realizado pela SETUR em parceria com Circuitos Turísticos. Tem objetivo de promover a
sensibilização e mobilização de estudantes para a prática do esporte de aventura na natureza, além de

Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social - SEDESE

incentivar o conhecimento dos atrativos naturais e culturais.
Os alunos da escola são divididos em equipes que, além de possuírem capacidade técnica para interpretar
a planilha e preparo físico, devem responder a perguntas relacionadas a várias matérias, principalmente
sobre as questões ambientais, geográficas e históricas, durante o percurso. A equipe vencedora do enduro

Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP
Secretaria de Estado de Turismo – SETUR

tem como premiação um Tour pelos principais atrativos turísticos regionais.

232

233

Administração Indireta do Governo

Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais – BDMG

Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - CODEMIG

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes

Departamento de Obras Públicas do Estado de Minas Gerais – DEOP

Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência – CAADE

Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais – DER-MG

Judiciário

Minas Gerais Participações S/A – MGI

Ministério Público de Minas Gerais – MPMG

Fundação João Pinheiro – FJP

Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas Portadoras

Sistema Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER/MG
Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG
Imprensa Oficial de Minas Gerais - IOMG
Universidade Aberta e Integrada – UAITEC
Controladoria Geral do Estado de Minas Gerais – CGE
Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - EPAMIG
Instituto Mineiro de Agropecuária – IMA
Fundação Rural Mineira – RURALMINAS
Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais – IDENE
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais – INDI
Fundação Estadual do Meio Ambiente – FEAM
Agencia Reguladora de Servicos de Abastecimento de Agua e de Esgotamento Sanitário do Estado de
Minas Gerais - ARSAE-MG.
Companhia de Saneamento de Minas Gerais – COPASA
Instituto Mineiro de Gestão das Águas – IGAM
Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas – SEBP
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de Deficiência e dos Idosos – CAOPPDI
Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM
Polícia Federal - PF
Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG
Legislativo
Assembleia Legislativa de Minas Gerais - ALMG
Governo Federal
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS
Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República – SMPE
Secretaria Nacional de Assistência Social do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
- SNAS/MDS
Ministério do Trabalho e Previdência Social – MTPS
Ministério do Desenvolvimento Agrário – MDA
Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência - SNPD
Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – CODEVASF
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Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro

Conselho Estadual da Criança e do Adolescente – CEDCA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC

Conselho Estadual do Idoso – CEI

Ministério das Relações Exteriores – MRE

Conselho Municipal do Idoso – CMI

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONPED

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil)

Conselho Estadual de Desenvolvimento Regional e Política Urbana – CONEDRU

Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas – SNBP

Entidades de Representação

Secretaria de Políticas para as Mulheres – SPM

Conselho Regional de Educação Física – CREF

Ministério da Justiça - MJ

Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG

Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas – SENAD

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE

Ministério da Educação – MEC

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - FIEMG

Fundo Nacional de Educação (FNDE)

Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais - FECOMÉRCIO MG

Organizações da Sociedade Civil

Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais – FEDERAMINAS

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

Associação Mineira de Municípios – AMM

Fundação Gregorio Baremblitt de Minas Gerais – FFBBH

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais - FAEMG

Núcleo Assistencial Caminhos para Jesus - NACJ

Associação Comercial e Empresarial de Minas – ACMinas

Creche Bom Pastor

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – SENAC

Creche Nosso Lar e Ata Cidadania

Sindicato dos Trabalhadores Rurais – STR

Organização da Sociedade Civil – OSC

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Minas Gerais - SENAI

Centro de Defesa da Cidadania – IJUCI
Instituições Participativas
Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social – COGEMAS
Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial – CONEPIR/MG
Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CONPED
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CONTATOS DE ÓRGÃOS ESTADUAIS/CONVÊNIOS

Mariana de Resende Franco

SEE

Diretora da Central de Convênios

Wilson Luiz Rosse

(31) 3916-8294/ 8295/ 8291/ 8292/ 8345/ 8073

Diretor de Gestão de Contratos e Convênios

mariana.franco@social.mg.gov.br

(31) 3915-3198/ 3212

SEAPA

Rodrigo Lelis Rodrigues

Cássia Campos Figueiredo

Coordenador dos Pontos de Cultura

SEDE

Diretoria de Convênios e Prestação de Contas

(31) 3915-2665

Mario Marques

Adilson Rodrigues Silva

(31) 3915-8569

rodrigo.lelis@cultura.mg.gov.br

Superintendência de Planejamento, Gestão e

Diretoria de Prestação de Contas

Finanças (31) 3915-3015

(31) 3915-3264

mario.marques@desenvolvimento.mg.gov.br

suf.dopc@educacao.mg.gov.br

cassia.campos@agricultura.mg.gov.br
SECTES

sad.dicc@educacao.mg.gov.br

Márcia Dias da Cruz

Ana Carolina Pinto E.S.Thiago Rezende

Diretoria de Contabilidade e Finanças

Diretoria de Contratos e Convênios

SEDINOR

SEESP

(31) 3915-8595

(31) 3915-5033

Ricardo Campos

Rita de Cássia Carvalho Sales

marcia.cruz@agricultura.mg.gov.br

ana.rezende@tecnologia.mg.gov.br

Diretoria Geral do Idene

Diretoria de Acompanhamento e Prestação de

(31) 3915-5209 ou 5198

Contas

SEC

SECCRI

ricardo.campos@idene.mg.gov.br

rita.carvalho@esportes.mg.gov.br

Fernando Frederico Grisolia

Giselli Ataíde Starling

(31) 3915-4789

Gestor de Cultura

Superintendência de Planejamento,

SEDPAC

SEF

(31) 3915-2662

Gestão e Finanças

Edgar de Araújo Mansur

Ariana Aparecida Gonçalves Pereira de Carvalho

fernando.grisolia@cultura.mg.gov.br

(31) 3915-9360

Diretor de Convênios

Superintendência de Gestão e Finanças

giselli.starling@casacivil.mg.gov.br

(31) 3916-7947

(31) 3303.7995

edgar.mansur@direitoshumanos.mg.gov.br

sgfgab@fazenda.mg.gov.br

Lara Soares Casassanta Latorre
Diretora de Convênios, Contratos e Prestação de

SEDA

Contas

Edgar Khouri

SEDRU

SEGOV

(31) 3915-2656

Diretor de Convênios

Maria Gorete dos Santos Resende Maia

Mairon César José Machado Lopes

lara.latorre@cultura.mg.gov.br

(31) 3916-9955

Núcleo de Convênios

Chefe do Núcleo de Informações

edgar.k@agrario.mg.gov.br

(31) 3915-7078/ 7077/ 7076/ 7086

(31) 3915-0058

gorete.maia@urbano.mg.gov.br

mairon.lopes@governo.mg.gov.br

Marcelo Ferreira Mesquita
Gestor de Cultura

SEDESE

(31) 3916-9414

Cláudia Lúcia R.de Oliveira

SEDS

Firmiano Ferreira dos Reis Neto

marcelo.mesquita@cultura.mg.gov.br

Diretoria de Acompanhamento e Prestação de

Camila Aniceto de Oliveira

Assessor do Núcleo de Informações

Contas

Diretoria de Contratos e Convênios

(31) 3915-0067

(31) 3915-5800/ 5915/ 5799/ 5791

firmiano.neto@governo.mg.gov.br

Paula Cristina Rezende de Oliveira

(31) 3916-7914

claudia.oliveira@social.mg.gov.br

Gestor de Cultura

camila.oliveira@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3916-9415

Cláudia Maria Bortot Falabella

paula.oliveira@cultura.mg.gov.br

Diretoria de Gestão do FEAS

Anderson Antonio Duarte

Diretora de Convênios

(31) 3916-8042

Núcleo de Prestação de Contas

(31) 3915-0767/ 0855/ 0861

dgfeas@social.mg.gov.br

(31) 3915-5779

flavia.ferreira@governo.mg.gov.br

Renata Vieira Lopes
Gestor de Cultura

Flávia Patrícia de Souza Ferreira

anderson.duarte@defesasocial.mg.gov.br

(31) 3915-2668
renata.vieira@cultura.mg.gov.br
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Hebert Blaso de Souza

Matheus Henrique de Moraes Divino

Diretor de Engenharia

Diretoria de Prestação de Contas

(31) 3915-0055

(31) 3916-0149

hebert.blaso@governo.mg.gov.br

matheus.divino@saude.mg.gov.br

José Roberto Avelar

SETOP

Diretor de Prestação de Contas

Marinésia Dias da Costa Makatsuru

(31) 3915-0268

Superintendência de Coordenação Técnica

jose.roberto@governo.mg.gov.br

(31) 3915-8309
sct@transportes.mg.gov.br

SEMAD
Fernanda Roveda Lacerda Costa

Harrison Barroso Lana

Superintendente de Planejamento, Gestão e

Superintendência de Infraestrutura Municipal

Finanças (31) 3915-1848

(31) 3915-8343/8344

fernanda.lacerda@meioambiente.mg.gov.br

sim@transportes.mg.gov.br

Andrea Quinaud Lacombe

Adair Carlos de Souza Soares

Diretoria de Contratos e Convênios

Diretoria de Gestão de Convênios

(31) 3915-1839

(31) 3915-8317

andrea.lacombe@meioambiente.mg.gov.br

dgc@transportes.mg.gov.br

SEPLAG

Luciana Sábata Lima Campos

Túlio de Souza Gonzaga

Diretoria de Prestação de Contas

Superintendente de Planejamento, Gestão e

(31) 3915-8370

Finanças (31) 3915-0312

dpc@transportes.mg.gov.br

tulio.gonzaga@planejamento.mg.gov.br
SETUR
SES

Diretoria de Contratos e Convênios

Diretoria de Convênios e Resoluções Estaduais

(31) 3915-9601

(31) 3916-0172

daniela.rangel@turismo.mg.gov.br

thamiris.maciel@saude.mg.mg.gov.br
Pollyanna Felícia de Jesus e Silva
Coordenadoria de Resoluções Estaduais
(31) 3916-0155
pollyanna.silva@saude.mg.gov.br
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Daniela Aguiar Rangel

Thamiris Aguiar Maciel

PARA MAIS INFORMAÇÕES:
governo.mg.gov.br
municipios@governo.mg.gov.br

