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Senhores Deputados e Senhoras Deputadas Estaduais,

Na intenção de apresentar os principais projetos da Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Social (Sedese), elaboramos o presente portfólio, para 

alinhamento e articulação de parcerias junto aos representantes desta Casa 

Legislativa.

Os projetos aqui apresentados estão organizados conforme as pautas 

trabalhadas na Secretaria, sendo elas: Assistência Social, Direitos Humanos, 

Esportes, Habitação, Políticas sobre Drogas, Trabalho e Emprego e Segurança 

Alimentar e Nutricional. .

É um fato inafastável que as diversas pautas da Sedese são transversais às suas 

próprias iniciativas e às demais áreas de Governo. Portanto, a implementação 

de projetos de desenvolvimento social em nosso Estado exige que as 

intervenções sejam reestruturadas e assertivas às demandas da população, 

sobretudo aquela mais vulnerável, mas que também promovam o diálogo 

constante entre as instituições governamentais que atuam nessa realidade.

Na oportunidade, agradecemos pela abertura ao diálogo e destacamos nosso 

compromisso com a construção de iniciativas conjuntas para implementação 

de ações que promovam o desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.

                                                         Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

Apresentação
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Mapa Estratégico da 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social

MELHORIA DOS PROCESSOS E INOVAÇÃO

MELHORIA DOS SERVIÇOS E POLÍTICAS PÚBLICAS

MISSÃO VISÃO DE FUTURO
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Induzir as autonomias de indivíduos e famílias, por meio de polí�cas 
públicas de direitos e redução de vulnerabilidades sociais.

Minas Gerais mais desenvolvida, sendo referência na promoção de polí�cas 
públicas sociais.

Promover o esporte 
como instrumento de 
desenvolvimento social

Aumentar a efe�vidade do recurso 
inves�do e possibilitar a alocação com base 
em evidências, por meio do 
monitoramento e avaliação de programas

Fortalecer as Diretorias Regionais, 
tornando-as referência de indução 
de polí�cas sociais para os 
municípios do Estado

Municipalizar serviços de 
atendimento direto, visando 
alinhar a Secretaria como 
indutora de desenvolvimento

Aumentar a empregabilidade e criar alterna�vas 
de geração de renda para públicos em situação de 
vulnerabilidade

Reduzir problemas 
de fluxo, por meio 
da o�mização e 
gestão de processos

Fortalecer a 
comunicação 
interna e 
externa

Elevar a sa�sfação e a 
produ�vidade no ambiente de 
trabalho, por meio da Gestão 
Estratégica de Pessoas

Fortalecer a redução da 
burocracia, por meio da 
estratégia de Tecnologia da 
Informação

Reduzir passivos de 
fiscalização de 
instrumentos de 
parceria

Reduzir a vulnerabilidade social, 
incen�vando a trajetória para 
autonomia

Aumentar a captação 
de recursos para 
viabilizar ações sociais

Reduzir a violação e a subno�ficação de direitos 
humanos, por meio do Sistema Estadual de Direitos e de 
polí�cas de promoção e proteção

Reduzir as vulnerabilidades 
sociais associadas às 
condições de habitação

vulneOF.1 polí�OF.2 OF.3

o social
OF.4 ão OF.6condi

OF.5

OA.1 OA.2 OA.3 OA.4 OA.5 OA.6

OA.8 amas OA.9

OF.5

Reduzir o dano relacionado ao 
consumo de álcool, tabaco e outras 
drogas e promover a reinserção social 
dos usuários

Reduzir custos de 
manutenção, 
patrimoniais e 
logís�cos OA.7

Promover ações que 
integrem as 
temá�cas a cargo da 
SedeseOA.10 OA.11

Fortalecer a integridade e 
promover os valores 
é�cos e consciência de 
riscos OA.12

Fortalecer  a proteção social para a prevenção e 
enfrentamento às situações de vulnerabilidade 
e risco social

OF.7
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Mapa de abrangência regional da 
Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social
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Lista dos municípios que 
compõem o Programa Estratégico 
“Percursos Gerais: Trajetória para 
Autonomia”

Regional Teófilo Otoni: Água Boa, Ataléia, Bertópolis, Caraí, Catuji, Crisólita, 

Frei Gaspar, Fronteira dos Vales, Itaipé, Ladainha, Novo Cruzeiro, Novo Oriente 

de Minas, Ouro Verde de Minas, Padre Paraíso, Santa Helena de Minas, 

Setubinha

Regional Salinas: Cachoeira de Pajeú, Curral de Dentro, Fruta de Leite, 

Josenópolis, Montezuma, Ninheira, Padre Carvalho, Rubelita, Santa Cruz de 

Salinas

Regional Diamantina: Alvorada de Minas, Angelândia, Aricanduva, Coluna, 

Frei Lagonegro, Materlândia, Presidente Kubitschek, Rio Vermelho, Santo 

Antônio do Itambé, Serra Azul de Minas

Regional Montes Claros: Bonito de Minas, Cristália, Ibiracatu, Juvenília, 

Miravânia, Pai Pedro, Pintópolis, Santo Antônio do Retiro, São João da Ponte, 

São João das Missões, Varzelândia, Verdelândia
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Regional Almenara: Bandeira, Felisburgo, Joaíma, Mata Verde, Monte 

Formoso, Palmópolis, Santo Antônio do Jacinto

Regional Araçuaí: Chapada do Norte, Comercinho, Ponto dos Volantes

Regional Governador Valadares: Alvarenga, Nacip Raydan, Nova Belém, 

São José da Safira, São José do Jacuri, São Sebastião do Maranhão, Senhora do 

Porto

Regional Timóteo: Imbé de Minas

Regional Muriaé: Araponga, Fervedouro, Orizânia, Pedra Bonita, Sericita 

Regional São João Del Rei: Cipotânea 
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Assessoramento técnico às entidades de Assistência 
Social

Descrição: prestar serviços especializados, inclusive por meio da contratação 
de pessoal para assessoramento técnico e administrativo a municípios, 
entidades e organizações de Assistência Social, com o objetivo de fortalecer e 
qualificar o seu planejamento, captação de recursos, gestão, monitoramento e 
execução dos serviços, programas e projetos socioassistenciais.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Apoio - Assessoramento 
Técnico

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 para celebração de convênio 
com municípios; R$ 100.000,00 para celebração de parcerias com OSCs

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Assistência Social
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Capacitação de gestores, conselheiros e/ou 
trabalhadores da assistência social

Descrição: capacitar, qualificar e apoiar tecnicamente os trabalhadores, 
gestores e/ou conselheiros do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) para 
aprimorar a gestão, oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios 
socioassistenciais, bem como para o fortalecimento do controle social.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Capacitação - Entidade social, 
município, consórcio público

Possíveis beneficiários: Municípios ou pessoas jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Assistência Social
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Fortalecimento da Gestão e da Vigilância 
Socioassistencial

Descrição: implantar/manter a Vigilância Socioassistencial, por meio de pres-
tação de serviços técnicos especializados para a elaboração de diagnósticos, 
gestão da informação, monitoramento e avaliação da gestão da política de 
assistência social e/ou fortalecer a gestão municipal de assistência social, por 
meio da aquisição de bens permanentes e de consumo, justificando como se 
dará a utilização dos bens.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Apoio - Município, consórcio 
público; AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Mobiliário, eletroeletrônicos, 
equipamentos de informática, aquisição de software, veículo; AQUISIÇÃO DE 
BENS - Consumo - Materiais de escritório/papelaria, combustível

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 (para cada tipo de atendimen-
to)

Forma de execução: Celebração de Convênios

Assistência Social
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Aprimoramento do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos - SCFV

Descrição: apoiar as unidades municipais e as entidades socioassistenciais 
no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos por meio da contrata-
ção de trabalhadores/prestadores de serviço e da aquisição de bens perma-
nentes e de consumo.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Assistência Social - Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculo; AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente 
- Mobiliário, eletroeletrônicos, equipamento de informática, veículo, equipa-
mentos pedagógicos, culturais e/ou esportivos; AQUISIÇÃO DE BENS - Consu-
mo - Material de escritório/papelaria, gêneros alimentícios (exceto cesta 
básica), artigos pedagógicos, culturais e/ou esportivos, combustível

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 para celebração de convênio 
com municípios (para cada tipo de atendimento); R$ 100.000,00 para celebra-
ção de parcerias com OSCs (para cada tipo de atendimento)

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Assistência Social
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Reforma das unidades de Assistência Social

Descrição: reformar imóveis das unidades de Assistência Social (CRAS, 
CREAS, Centros de Convivência, Centros Pop, Centros Dia e unidades de 
acolhimento) para a garantia de acessibilidade e de condições adequadas de 
atendimento à população.

Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: REFORMA OU OBRA - Reforma - Unidade 
de Assistência Social (CRAS, CREAS, Centros de Convivência, Centros Pop, 
Centros Dia ou Unidade de Acolhimento)

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS
  
Valor mínimo para execução: R$ 300.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Assistência Social
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Construção de unidades de Assistência Social 

Descrição: construir imóveis das unidades de Assistência Social: CRAS, 
CREAS, Centros de Convivência, Centros Pop, Centros Dia e unidades de 
acolhimento.

Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: REFORMA OU OBRA - Construção - 
Unidade de Assistência Social (CRAS, CREAS, Centros de Convivência, Centros 
Pop, Centros Dia ou Unidade de Acolhimento)

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 300.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Assistência Social
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Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CRAS 

Descrição: apoiar os CRAS municipais na execução do Serviço de Proteção e 
Atendimento Integral à Família (PAIF), inclusive na constituição de equipes 
volantes, por meio da aquisição de bens permanentes e de consumo.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Mo-
biliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamento de informática, veí-
culo, equipamentos pedagógicos, lúdicos, culturais e/ou esportivos; AQUISI-
ÇÃO DE BENS - Consumo - Material de escritório/papelaria, gêneros alimentí-
cios (exceto cesta básica), artigos pedagógicos, lúdicos, culturais e/ou esporti-
vos, combustível, material de limpeza

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 (para cada tipo de atendimen-
to)

Forma de execução: Celebração de Convênios

Assistência Social
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Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CREAS 

Descrição: apoiar os CREAS municipais na execução do Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado à Família (PAEFI) e do Serviço de Proteção Social a 
Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade As-
sistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), por meio da aqui-
sição de bens permanentes e de consumo; e/ou por meio de contratação de 
prestação de serviços (exclusivamente para o Serviço de Proteção Social a Ado-
lescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de LA e de PSC).

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Assistência Social - Serviço de 
Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa; 
AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Mobiliário, eletrodomésticos, eletroele-
trônicos, equipamento de informática, veículo, equipamentos pedagógicos, 
lúdicos, culturais e/ou esportivos; AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - Material 
de escritório/papelaria, artigos pedagógicos, lúdicos, culturais e/ou esportivos, 
combustível, material de limpeza, equipamentos de proteção individual

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 (para cada tipo de atendimen-
to)

Forma de execução: Celebração de Convênios

Assistência Social
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Aprimoramento da oferta dos Serviços de 
Acolhimento do SUAS

Descrição: aprimorar a execução dos Serviços de Acolhimento da Assistência 
Social: residência inclusiva, abrigo institucional, casa lar, casa de passagem, 
república e família acolhedora, que atendem os públicos em situação de viola-
ção de direitos (crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, adul-
tos e famílias, mulheres), por meio de contratação de prestação de serviço e da 
aquisição de bens permanentes e de consumo.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Assistência Social - Serviço de 
Acolhimento; AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Mobiliário, eletrodomésti-
cos, eletroeletrônicos, equipamento de informática, veículo, equipamentos pe-
dagógicos, culturais e/ou esportivos, equipamentos para cozinha, equipamen-
tos para lavanderia; AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - Material de escritó-
rio/papelaria, artigos pedagógicos/lúdicos/culturais e/ou esportivos, combustí-
vel, gêneros alimentícios (exceto cesta básica), materiais de higiene e limpeza, 
utensílios domésticos, vestuário, itens de cama, mesa e banho, materiais de 
costura e aviamento

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 para celebração de convênio 
com municípios (para cada tipo de atendimento); R$ 100.000,00 para celebra-
ção de parcerias com OSCs (para cada tipo de atendimento)

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Assistência Social
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Aprimoramento dos serviços ofertados pelos Centros 
Dia para idosos e PCD

Descrição: aprimorar a execução do Serviço de Proteção Social Especial para 
Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias, ofertado pelos Centros Dia, 
por meio de contratação de prestação de serviços e da aquisição de bens per-
manentes e de consumo.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Assistência Social - Serviço de 
Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias; 
AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Mobiliário, eletrodomésticos, eletroele-
trônicos, equipamento de informática, veículo, equipamentos pedagógicos, 
culturais e/ou esportivos; AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - Material de escri-
tório/papelaria, artigos pedagógicos, culturais e/ou esportivos, combustível, 
material de limpeza

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 para celebração de convênio 
com municípios (para cada tipo de atendimento); R$ 100.000,00 para celebra-
ção de parcerias com OSCs (para cada tipo de atendimento)

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Assistência Social
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Aprimoramento dos serviços dos Centros POP para 
população em situação de rua

Descrição: aprimorar a execução do Serviço Especializado para Pessoas em 
Situação de Rua por meio de aquisição de bens permanentes e de consumo.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Mo-
biliário, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, equipamento de informática, veí-
culo, equipamentos pedagógicos, culturais e/ou esportivos; AQUISIÇÃO DE 
BENS - Consumo - Material de escritório/papelaria, artigos pedagógicos, cultu-
rais e/ou esportivos, combustível, gêneros alimentícios (exceto cesta básica), 
materiais de higiene e limpeza, vestuário, itens de cama, mesa e banho

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 (para cada tipo de atendimen-
to)

Forma de execução: Celebração de Convênios

Assistência Social
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Melhoria de Estrutura dos Creas Regionais do Estado 

Descrição: melhorar a estrutura de trabalho dos 4 Creas Regionais do Estado, 
aprimorando a capacidade destes equipamentos em ofertar o Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - 
Mobiliário, eletroeletrônicos, equipamento de informática, veículo, 
equipamentos pedagógicos, culturais e/ou esportivos

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Águas Formosas, Almenara, 
Diamantina e Peçanha

Ação no PPAG: 2081 - ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL

Valor mínimo para execução: R$ 400.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Assistência Social
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Veículo 5 lugares (passeio)

Descrição: para mais detalhes sobre os projetos que contemplam veículos, 
consulte:
1) Na ação 4226 - Apoio Financeiro e Material aos Serviços Socioassistenciais 
(Celebração de Convênios/Parcerias MROSC)
- Fortalecimento da Gestão e da Vigilância Socioassistencial
- Aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 
SCFV
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CRAS
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CREAS
- Aprimoramento da oferta dos Serviços de Acolhimento do SUAS
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelos Centros Dia para idosos e PCD
- Aprimoramento dos serviços dos Centros POP para população em situação 
de rua
2) Na ação 2081 - Assessoramento à Política Estadual de Assistência Social 
(Execução Direta)
- Melhoria de Estrutura dos Creas Regionais do Estado

Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - 
Veículo Passeio (5 lugares)

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas; Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS SO-
CIOASSISTENCIAIS; 2081 - ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL

Valor mínimo para execução: R$ 85.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC; Execução 
Direta

Assistência Social
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Veículo 7 lugares (minivan)

Descrição: para mais detalhes sobre os projetos que contemplam veículos, 
consulte:
1) Na ação 4226 - Apoio Financeiro e Material aos Serviços Socioassistenciais 
(Celebração de Convênios/Parcerias MROSC)
- Fortalecimento da Gestão e da Vigilância Socioassistencial
- Aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 
SCFV
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CRAS
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CREAS
- Aprimoramento da oferta dos Serviços de Acolhimento do SUAS
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelos Centros Dia para idosos e PCD
- Aprimoramento dos serviços dos Centros POP para população em situação 
de rua
2) Na ação 2081 - Assessoramento à Política Estadual de Assistência Social 
(Execução Direta)
- Melhoria de Estrutura dos Creas Regionais do Estado

Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - 
Veículo Minivan (mínimo 7 lugares)

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas; Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS SO-
CIOASSISTENCIAIS; 2081 - ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL

Valor mínimo para execução: R$ 130.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC; Execução 
Direta

Assistência Social
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Veículo 15 lugares (van)

Descrição: para mais detalhes sobre os projetos que contemplam veículos, 
consulte:
1) Na ação 4226 - Apoio Financeiro e Material aos Serviços Socioassistenciais 
(Celebração de Convênios/Parcerias MROSC)
- Fortalecimento da Gestão e da Vigilância Socioassistencial
- Aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 
SCFV
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CRAS
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CREAS
- Aprimoramento da oferta dos Serviços de Acolhimento do SUAS
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelos Centros Dia para idosos e PCD
- Aprimoramento dos serviços dos Centros POP para população em situação 
de rua
2) Na ação 2081 - Assessoramento à Política Estadual de Assistência Social 
(Execução Direta)
- Melhoria de Estrutura dos Creas Regionais do Estado

Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - 
Veículo Van (mínimo 15 lugares)

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas; Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS SO-
CIOASSISTENCIAIS; 2081 - ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL

Valor mínimo para execução: R$ 300.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC; Execução 
Direta

Assistência Social
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Veículo pick-up

Descrição: para mais detalhes sobre os projetos que contemplam veículos, 
consulte:
1) Na ação 4226 - Apoio Financeiro e Material aos Serviços Socioassistenciais 
(Celebração de Convênios/Parcerias MROSC)
- Fortalecimento da Gestão e da Vigilância Socioassistencial
- Aprimoramento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 
SCFV
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CRAS
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelo CREAS
- Aprimoramento da oferta dos Serviços de Acolhimento do SUAS
- Aprimoramento dos serviços ofertados pelos Centros Dia para idosos e PCD
- Aprimoramento dos serviços dos Centros POP para população em situação 
de rua
2) Na ação 2081 - Assessoramento à Política Estadual de Assistência Social 
(Execução Direta)
- Melhoria de Estrutura dos Creas Regionais do Estado
Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - 
Veículo

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas; Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4226 - APOIO FINANCEIRO E MATERIAL AOS SERVIÇOS SO-
CIOASSISTENCIAIS; 2081 - ASSESSORAMENTO À POLÍTICA ESTADUAL DE AS-
SISTÊNCIA SOCIAL

Valor mínimo para execução: R$ 130.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC; Execução 
Direta

Assistência Social
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Qualificação Profissional de Mulheres 

Descrição: promover a qualificação profissional de mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, buscando condições para o seu desenvolvimento a 
partir da garantia de oportunidades que visem aprimorar seus conhecimen-
tos e fomentar a geração de renda, reduzindo as vulnerabilidades sob as quais 
se encontram e gerando autonomia.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Qualificação - Profissional

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4116 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 para celebração de convênio 
com municípios; R$ 100.000,00 para celebração de parcerias com OSCs ou de 
outros tipos de instrumentos

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC;
Outros Instrumentos

Direitos Humanos
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Sistema Estadual de Redes em Direitos Humanos 

Descrição: qualificar e integrar as redes setoriais para proteção e promoção 
de direitos, visando a redução das violações de direitos humanos.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Realização - Cursos

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4118 - OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE 
REDES EM DIREITOS HUMANOS

Valor mínimo para execução: R$ 800.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Direitos Humanos
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Promoção e Educação em Direitos Humanos no 
Estado de Minas Gerais

Descrição: fortalecer a pauta dos direitos humanos em Minas Gerais, por 
meio da revisão e atualização dos materiais didáticos (cadernos pedagógicos, 
videoaulas, atividades avaliativas etc.) da Escola de Formação em Direitos 
Humanos - EFDH, bem como a produção de novos materiais sobre as 
temáticas dos Direitos Humanos, que trarão impactos positivos diretos à 
população (sobretudo crianças e adolescentes, idosos, pessoas com 
deficiência, população LGBTQIA+, mulheres, jovens, população negra, 
indígena e povos e comunidades tradicionais e população em situação de 
rua), ao fomentar a mudança de paradigmas em termos das formas como as 
pessoas se relacionam.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Apoio - Atualização de 
materiais didáticos e edição de videoaulas; SERVIÇOS - Realização - Execução 
direta ou parceria com universidades

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4116 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E REPARAÇÃO DE DIREITOS 
HUMANOS

Valor mínimo para execução: R$ 200.132,50 (atualização de materiais = 
R$ 150.132,50; parceria = R$ 50.000,00)

Forma de execução: Execução Direta

Direitos Humanos
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Academias ao ar livre

Descrição: propiciar a execução de atividades físicas por meio dos 
equipamentos que compõem a academia ao ar livre, melhorando a 
capacidade física e psicológica, por meio da interação social e da saúde como 
um todo. O projeto se justifica por permitir maior interação social e 
desenvolvimento dos indivíduos.

Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - 
Material Esportivo

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS

Valor mínimo para execução: R$ 50.000,00 

Forma de execução: Doação de Bens

Esportes
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Apoio Financeiro à Realização de Ações Esportivas 

Descrição: realizar reformas ou obras que visam ampliar o fomento às 
práticas esportivas, tendo como benefício a melhora do condicionamento 
físico, a interação social, criação de valores comuns, dentre outros.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: REFORMA OU OBRA - Reforma - 
Infraestrutura esportiva (arquibancada, vestiário, sanitário, lanchonete etc)

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS

Valor mínimo para execução: R$ 300.000,00 

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Esportes
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Projeto Melhor Geração - Oferecimento de atividades 
esportivas para idosos

Descrição: o Projeto Melhor Geração visa estimular a prática de atividade 
física por idosos, tendo em vista pesquisa da FJP, a qual aponta que 82,9% das 
pessoas acima de 60 anos do Estado não realizam atividade física, sinalizando 
a necessidade de políticas públicas. Portanto, objetiva-se a implantação de 
núcleos de atendimento para este fim nos municípios, contribuindo para a 
melhoria na qualidade de vida dos beneficiários, em termos sociais e físicos.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - 
Material Esportivo; SERVIÇOS - Fomento - Condução de práticas esportivas

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4092 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER COMO 
INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 para celebração de convênio 
com municípios; R$ 92.252,90 para celebração de outros tipos de instrumentos

Forma de execução: Celebração de Convênios; Outros 
Instrumentos

Esportes
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Implementação de Núcleos de Fomento ao 
Paradesporto

Descrição: o número de pessoas com deficiência, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estática, vem crescendo significativamente no país. 
Diante desse contexto e do art. 43, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, o Núcleo de Fomento ao Paradesporto visa estimular a prática de 
atividade física para atender essa população, contribuindo para a melhoria na 
qualidade de vida dos beneficiários, tanto nos aspectos sociais quanto físicos.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - 
Material Esportivo; SERVIÇOS - Fomento - Condução de práticas esportivas

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4092 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER COMO 
INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Valor mínimo para execução: R$200.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Esportes
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Kits Esportivos

Descrição: Adquirir e doar kits de materiais esportivos para fomentar a práti-
ca de atividades físicas, interação social e desenvolvimento dos indivíduos, 
possibilitando a interiorização de comportamento em equipe e comprometi-
mento por meio do desenvolvimento saudável das atividades e melhorando a 
saúde dos indivíduos nos municípios mineiros.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - 
Material Esportivo

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS

Valor mínimo para execução: R$ 50.000,00 

Forma de execução: Doação de Bens

Esportes
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Projeto Geração Esporte

Descrição: fomentar a prática esportiva com foco educacional, por meio da 
implantação de núcleo esportivo, para crianças e adolescentes em situação de 
maior vulnerabilidade social, minimizando as distorções na oportunidade de 
acesso às atividades físicas e esportivas, além de proporcionar a interação 
social, o divertimento, a inclusão social e o desenvolvimento da cidadania.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - 
Material Esportivo; SERVIÇOS - Fomento - Condução de práticas esportivas

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4092 - PROMOÇÃO DO ESPORTE E DO LAZER COMO 
INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Esportes
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Realização dos Jogos do Interior de Minas - JIMI

Descrição: os Jogos do Interior de Minas são um programa que consiste na 
mais tradicional competição esportiva do Estado, a qual busca fomentar a 
prática do esporte entre os municípios e promover a integração esportiva e o 
intercâmbio técnico entre as várias representações municipais, a fim de 
contribuir para o desenvolvimento do esporte e estimular o potencial 
econômico, cultural e turístico das regiões do Estado, além da sociabilidade.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - Prêmio; 
SERVIÇOS - Fomento - Arbitragem, seguro de atletas, viagens e encargos

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4499 - PROMOÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DO MINAS

Valor mínimo para execução: R$ 594.866,21

Forma de execução: Execução Direta

Esportes
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Apoio Financeiro à Realização de Ações Esportivas

Descrição: celebrar de Termo de Fomento/Convênio cujo objeto envolverá a 
aquisição de materiais esportivos e a contratação de serviços utilizados para a 
realização de ações esportivas e prática de atividade física pela população.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo e 
Permanente  - Material Esportivo; SERVIÇOS - Especializado - Esportivo

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS

Valor mínimo para execução: R$ 150.000,00 (aquisição de bens); R$ 
90.000,00 (serviços)

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Esportes
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Apoio Financeiro à Realização e Participação em 
Eventos Esportivos

Descrição: celebrar Termo de Fomento/Convênio para realização e participa-
ção em eventos esportivos, com o objetivo de fomentar a prática esportiva 
e/ou de atividades físicas em Minas Gerais.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: EVENTOS - Participação - Evento Esportivo

Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSCs); Municípios 
ou Pessoas Jurídicas a ele Vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4086 - APOIO À REALIZAÇÃO DE AÇÕES ESPORTIVAS

Valor mínimo para execução: R$ 90.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios/Parcerias MROSC

Esportes
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Instalação de conjuntos de fossas ecológicas 
integradas

Descrição: garantir o saneamento adequado às moradias das famílias de 
baixa renda, por meio da contratação de serviços para implantação de fossa 
séptica econômica e capacitação para a correta destinação e tratamento das 
águas residuais, contribuindo para a promoção de segurança alimentar, renda 
e proteção do solo.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: REFORMA OU OBRA - Construção - Fossas 
sépticas

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos incluídos no Percursos 
Gerais

Ação no PPAG: 4103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE 
UNIDADES HABITACIONAIS

Valor mínimo para execução: R$ 760.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios; Outros 
Instrumentos

Habitação
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Instalações de Fossas Ecológicas de 
Evapotranspiração e Círculo de Bananeiras

Descrição: garantir o saneamento adequado às moradias das famílias de 
baixa renda, por meio da contratação de serviços para implantação da 
Tecnologia Social TEVAP com círculo de bananeiras e capacitação para a 
correta destinação e tratamento das águas residuais, contribuindo para a 
promoção de segurança alimentar, renda e proteção do solo, bem como para 
a redução do déficit habitacional qualitativo, por meio da adequação das 
unidades habitacionais, promovendo o direito à moradia adequada.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: REFORMA OU OBRA - Construção - Fossas 
TEVAP e círculo de bananeiras; SERVIÇOS - Apoio - Assessoramento Técnico

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos incluídos no Percursos 
Gerais

Ação no PPAG: 4103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE 
UNIDADES HABITACIONAIS

Valor mínimo para execução: R$ 445.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Habitação



41

Melhoria das Condições de Habitação - Adequação de 
Saneamento

Descrição: reduzir o déficit habitacional qualitativo e promover o Direito à 
Moradia Digna e Adequada, devido à grande demanda por esgotamento 
sanitário adequado, por meio da contratação de serviços que visam 
estabelecer um conjunto de infraestruturas para adequação habitacional e do 
reconhecimento dos modos de morar, promovendo impactos na melhoria da 
saúde, bem-estar e segurança alimentar e nutricional das famílias em 
situação de vulnerabilidade social.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: REFORMA OU OBRA - Construção - 
Módulo sanitário e fossa séptica

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Bandeira, Felisburgo, Joaíma, 
Mata Verde, Monte Formoso, Palmópolis, Santo Antônio do Jacinto 
(Regional Almenara); Chapada do Norte, Comercinho, Ponto dos Volantes 
(Regional Araçuaí)

Ação no PPAG: 4103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE 
UNIDADES HABITACIONAIS

Valor mínimo para execução: R$ 2.400.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Habitação

Forma de execução:Forma de execução:
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Melhoria Habitacional por Acesso à Água de Qualidade 

Descrição: garantir o acesso à água de qualidade e em quantidade suficiente 
para produção agroalimentar das famílias de baixa renda da zona rural, por 
meio da contratação de serviços que visam instalar cisternas de placas, 
associada à capacitação, para uma adequada gestão da água, promovendo 
saúde e bem-estar às famílias.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: REFORMA OU OBRA - Construção - 
Cisternas

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Bonito de Minas, Cristália, 
Ibiracatu, Juvenília, Miravânia, Pai Pedro, Pintópolis, Santo Antônio do Retiro, 
São João da Ponte, São João das Missões, Varzelândia, Verdelândia 
(Regional Montes Claros)

Ação no PPAG: 4103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE 
UNIDADES HABITACIONAIS

Valor mínimo para execução: R$ 1.300.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Habitação
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Pol. Públicas de Melhoria Habitacional e Saneamento 
Básico com Geração de Emprego e Renda

Descrição: garantir o saneamento adequado às moradias das famílias de 
baixa renda da zona rural, por meio da contratação de serviços que visam a 
implantação de fossas sépticas econômicas e de quintais agroecológicos ao 
redor das fossas e capacitação para a correta destinação e tratamento das 
águas residuais, para promoção de segurança alimentar, renda e proteção do 
solo.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: REFORMA OU OBRA - Construção - Fossas 
sépticas e quintais agroecológicos; SERVIÇOS - Apoio - Assessoramento 
Técnico

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos incluídos no Percursos 
Gerais

Ação no PPAG: 4103 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E MELHORIAS DE 
UNIDADES HABITACIONAIS

Valor mínimo para execução: R$ 350.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Habitação
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Implementação de Núcleos de Apoio ao Centro de 
Referência Estadual em Álcool e outras Drogas - Cread 

Descrição: fomentar/potencializar a Política sobre Drogas nos municípios, a 
partir da transferência de conhecimento e apoio para a adoção de um 
conjunto de estratégias e ações no campo da prevenção às drogas, a fim de 
contribuir com a capacidade de resposta e com a redução de problemas 
associados ao uso/abuso de álcool, tabaco e outras drogas nos territórios.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - 
Equipamento de informática; AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - Combustível, 
Material de Escritório, Material de Fisioterapia e Utensílios; SERVIÇOS - Reinte-
gração - Reinserção social e econômica de pessoas que usam/abusam e/ou 
com quadro de dependência em álcool, tabaco e outras drogas; acolhimento 
de adultos com dependência em álcool, tabaco e outros drogas; prevenção ao 
uso abusivo de álcool, tabaco e outras drogas

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Sugere-se a execução por 
grupos de municípios inseridos nas Diretorias Regionais da Sedese

Ação no PPAG: 4151 - DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Valor mínimo para execução: R$ 248.281,50 (para cada tipo de atendimen-
to)

Forma de execução: Celebração de Convênios

Políticas Sobre Drogas
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Fortalecimento das OSCs que atuam na temática de 
Políticas sobre Drogas

Descrição: Fornecer apoio técnico e financeiro visando o fortalecimento do 
trabalho desenvolvido pelas OSCs que atuam na prevenção, cuidado/acolhi-
mento e reinserção social e econômica de pessoas que usam/abusam e/ou 
com quadro de dependência em álcool, tabaco e outras drogas que possuem 
o Registro Cadastral de Qualificação Técnica de Atenção em Álcool, Tabaco e 
outras Drogas (RECAD), por meio de aquisição de bens permanentes e de 
consumo, e de serviços relacionados à reinserção social e econômica de pesso-
as que usam/abusam e/ou com quadro de dependência em drogas, ao acolhi-
mento de adultos com dependência de drogas e à prevenção ao uso abusivo 
drogas.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Ele-
trodoméstico, eletroeletrônico, equipamentos de informática, de recreação, de 
som e imagem, para cozinha industrial, para lavanderia industrial, material 
esportivo, mobiliário, veículo van/mín. 15 lugares, veículo minivan/mín. 7 luga-
res, veículo passeio/5 lugares, veículo utilitário; AQUISIÇÃO DE BENS - Consu-
mo - Gêneros alimentícios, material de higiene, material de limpeza, material 
de escritório, combustível, cama/mesa/banho e utensílios, ferramentas, kit 
emergencial, material de costura e aviamentos, utensílios domésticos, equipa-
mentos, pneu; SERVIÇOS - Fortalecimento - Capacitação, oficinas, qualificação 
profissional, gastos com folha de pessoal

Políticas Sobre Drogas
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Possíveis beneficiários: Organizações da Sociedade Civil (OSC)

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4151 - DESCENTRALIZAÇÃO DA POLÍTICA SOBRE DROGAS

Valor mínimo para execução: R$ 90.000,00 (para cada tipo de atendimen-
to)

Forma de execução: Parcerias MROSC
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Emprega Minas

Descrição: atender a população de regiões com histórico de atração de 
investimentos produtivos, com cursos de qualificação profissional voltados 
para setores em expansão, a fim de que os benefícios sociais gerados pela 
criação de empregos decorrentes dos investimentos sejam apropriados pela 
comunidade e contribuam para o desenvolvimento local.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Qualificação - Profissional

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: A definir, mediante análise do 
controle de Protocolos de Investimentos captados pela Invest Minas e estudo 
de priorização de atendimento das demandas com auxílio da equipe da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 

Ação no PPAG: 4101 - FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO 
TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO

Valor mínimo para execução: R$ 640.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Trabalho e Emprego
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Minas Programando - Qualificação Profissional na 
Área de TI

Descrição: fomentar a empregabilidade de pessoas em situação de 
vulnerabilidade, prioritariamente mulheres, no setor de TIC, área marcada 
pelos estereótipos de gênero/raça, atuando em prol da emancipação e 
aumento da autoestima das mulheres em situação de vulnerabilidade social e 
violência doméstica por meio do eixo socioemocional, apoiando não só na 
questão de qualificação e orientação profissional, como também na busca 
pró-diversidade nas empresas.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Qualificação - Profissional

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Belo Horizonte, Santa Rita do 
Sapucaí, Extrema, Uberlândia, Nova Lima, Itajubá, Lagoa Santa, Divinópolis, 
Betim, São Sebastião do Paraíso, São João Del Rei, Juiz de Fora, Sete Lagoas, 
Araxá, Pouso Alegre e Itaúna

Ação no PPAG: 4101 - FORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO PARA A INSERÇÃO DO 
TRABALHADOR NO MERCADO DE TRABALHO

Valor mínimo para execução: R$ 320.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Trabalho e Emprego
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Promoção da Economia Popular Solidária no Estado de 
Minas Gerais

Descrição: identificar e assessorar os Empreendimentos de Economia 
Solidária das Comunidade Tradicionais, capacitando agentes comunitários de 
desenvolvimento local e solidário para mobilização, sensibilização e animação 
dos territórios, criando mecanismos de envolvimento e empoderamento. 
O fomento à Economia Solidária é uma política pública que contribui com a 
melhoria na capacidade de geração de renda do público-alvo.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Assessoria Técnica - 
Mobilização e assessoramento de empreendimentos

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4076 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À GERAÇÃO 
DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

Valor mínimo para execução: R$ 616.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Trabalho e Emprego
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Qualifica Minas - Qualificação Profissional para 
Públicos em Situação de Vulnerabilidade 

Descrição: ofertar cursos de qualificação social e profissional, com base na 
análise do Mapa de Demandas por Educação Profissional, para pessoas em 
situação de vulnerabilidade social, de modo a aumentar a escolaridade e o 
acesso ao mercado de trabalho ou às oportunidades de geração de renda.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Qualificação - Profissional

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 1012 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Valor mínimo para execução: R$ 250.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios

Trabalho e Emprego
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Inclusão Produtiva - Vias de Inclusão

Descrição: ofertar oficinas de formação socioemocional e em economia 
popular solidária. A dificuldade de acesso a alternativas de geração de renda é 
uma das questões chaves para o agravamento da situação da população de 
rua. Portanto, o projeto busca promover a inclusão social e produtiva do 
público-alvo, por meio da formalização e gestão de empreendimentos 
econômicos solidários e qualificação profissional para o mercado de trabalho 
formal.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Qualificação - Profissional

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 1012 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

Valor mínimo para execução: R$ 50.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Trabalho e Emprego
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Manutenção do Observatório Estadual do Trabalho de 
Minas Gerais

Descrição: desenvolver pesquisa na área das políticas de trabalho, emprego e 
geração de renda a partir de análises sobre o mercado de trabalho e situação 
do emprego em Minas Gerais, gerando, assim, relatórios, informativos, boletins 
conjunturais e infográficos, contribuindo para o desenvolvimento 
institucional, bem como para o desenvolvimento de projetos que viabilizem a 
inclusão de cidadãos no mercado de trabalho e/ou a ampliação de sua renda.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Pesquisa - Realização de 
estudos sobre políticas públicas

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4074 - ASSESSORAMENTO DAS UNIDADES DE 
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR

Valor mínimo para execução: R$ 150.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Trabalho e Emprego
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Trajetória para Autonomia - Trajeto Renda - Etapa 4 - 
Eixo Qualificação

Descrição: ofertar cursos de qualificação para a organização de grupos 
autogestionários e autossustentáveis e comercialização de produtos, 
contribuindo com a inclusão socioprodutiva e elevação de autonomia dos 
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Assessoria Técnica - 
Mobilização e assessoramento de empreendimentos

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Bandeira, Felisburgo, Joaíma, 
Mata Verde, Monte Formoso, Palmópolis, Santo Antônio do Jacinto, Chapada 
do Norte, Comercinho, Ponto dos Volantes, Congonhas do Norte, Alvarenga, 
Nacip Raydan, Nova Belém, São José da Safira, São José do Jacuri, Senhora do 
Porto, São Sebastião do Maranhão, Morro do Pilar, Araponga, Fervedouro, 
Orizânia, Pedra Bonita, Sericita, Cipotânea, Imbé de Minas

Ação no PPAG: 4434 - ACESSO AO TRABALHO E À RENDA

Valor mínimo para execução: R$ 832.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Trabalho e Emprego
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Minas Reciclando Atitudes

Descrição: distribuir kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para 
a promoção da inclusão socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis 
não organizados e fomentar os empreendimentos econômicos solidários atu-
antes com resíduos sólidos, oportunizando a melhoria de condições de vida, 
segurança no trabalho e renda.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - Kits de 
Equipamentos de Proteção Individual (botinas, capas de chuva, máscaras, 
tampão de ouvido, uniformes)

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Belo Vale, Bocaiuva, Divinópolis, 
Felisburgo, Januária, Minas Novas, Santo Antônio do Jacinto, Águas Formosas, 
Arinos, Bom Jesus do Galho, Capitólio, Caratinga, Carlos Chagas, Cássia, Patos 
de Minas, Itambacuri, Nanuque, Paracatu, Passos, Piumhi, São Sebastião do 
Paraíso, Teófilo Otoni, Unaí, Catuji, Ladainha, Itaipé, Novo Oriente de Minas, 
Caraí, Água Boa e João Pinheiro

Ação no PPAG: 4076 - PROMOÇÃO DE AÇÕES DE FOMENTO À GERAÇÃO 
DE RENDA E EMPREENDEDORISMO

Valor mínimo para execução: R$ 500.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Trabalho e Emprego

Forma de execução: Forma de execução: 
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Trajeto Moda

Descrição: ofertar curso de capacitação de qualificação na área de corte e 
costura, voltado para mulheres em situação de vulnerabilidade social, bem 
como apoiar a construção e desenvolvimento de modelo de negócios basea-
dos em economia solidária e cooperativismo para as beneficiárias do Projeto.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Qualificação - Profissional - 
Assessoria Técnica - Mobilização e assessoramento de empreendimentos

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Igarapé, Frei Lagonegro, Capi-
tão Enéas, Monte Azul, Buritizeiro, Caraí, Catuji, Ouro Verde de Minas, Crisólita, 
Felisburgo, Uberaba, Fronteira dos Vales, Itaipé, Santa Helena de Minas, Padre 
Paraíso, Ladainha, Montes Claros, Teófilo Otoni, Juramento, Mirabela, Lontra, 
Mato Verde, Espinosa, Varzelândia, Botumirim, Porteirinha, Janaúba, Claro dos 
Poções, Coração de Jesus, Jaíba, Riacho dos Machados, Ubaí, São João das Mis-
sões, Itacarambi, Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Itamarandiba, Divisópolis, 
Pedra Azul, Jequitinhonha, Curral de Dentro, Muriaé, Santa Rita do Itueto, São 
João de Manteninha, São Geraldo do Baixio, Conselheiro Pena, São João Nepo-
muceno, Nepomuceno, Morro do Pilar, Ibirité, Matozinhos, Ipatinga, Juatuba, 
Jaboticatubas, Florestal, São José da Lapa, Poços de Caldas, Paracatu, Barba-
cena, Nova Serrana, Botumirim, Três Marias, Itambacuri, Eugenópolis, Divinó-
polis, São João do Manteninha, Vargem Grande, Central de Minas, Santa Bár-
bara e Itabira

Ação no PPAG: 4434 - ACESSO AO TRABALHO E À RENDA

Valor mínimo para execução: R$ 190.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Trabalho e Emprego

Forma de execução: Forma de execução: 
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Forma de execução: Forma de execução: Forma de execução: 

Valor mínimo para execução:Valor mínimo para execução:
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Articulação e Execução de Projetos e Ações de 
Segurança Alimentar e Nutricional - Capacitação 

Descrição: prover recursos para qualificar os conselheiros e representantes 
das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - 
SANS, buscando contribuir positivamente para uma melhor atuação no 
desenvolvimento de suas atribuições, impactando no processo de 
participação social, construção e monitoramento das políticas públicas, que 
afetam diretamente a sociedade no que diz respeito à promoção da 
segurança alimentar e nutricional.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: EVENTOS - Realização - Oficinas de 
capacitação

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: A definir (poderá ser regional 
ou estadual, a depender da priorização que será feita pelo Consea-MG)

Ação no PPAG: 2035 - APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Valor mínimo para execução: R$ 50.000,00

Forma de execução: Execução Direta

Segurança Alimentar e Nutricional
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Apoio às Comissões Regionais de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável - CRSANS

Descrição: assegurar recursos para as 17 Comissões Regionais de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável (CSANS), buscando contribuir 
positivamente para uma melhor atuação no desenvolvimento de suas 
atribuições, impactando no processo de participação social, construção e 
monitoramento das políticas públicas, que afetam diretamente a sociedade 
no que diz respeito à promoção da segurança alimentar e nutricional.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: EVENTOS - Realização - Oficinas de 
capacitação e mobilização

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: A definir quais regionais serão 
priorizadas, conforme valor indicado e região de interesse do parlamentar

Ação no PPAG: 2035 - APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Valor mínimo para execução: R$ 10.000,00

Forma de execução: Execução Direta
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Fortalecimento dos guardiões de sementes crioulas 
em Minas Gerais

Descrição: realizar um seminário de intercâmbio em produção de sementes, 
economia solidária e agrobiodiversidade com agricultores e agricultoras rurais 
do Estado de Minas Gerais e fortalecer a rede de sementes crioulas, como uma 
importante estratégia de organização comunitária, contribuindo para a troca 
de experiências e saberes e a melhoria das ações em rede.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: EVENTOS - Realização - Seminário de 
troca de experiências, saberes e fortalecimento de política

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: A definir os municípios dos 17 
territórios que têm experiência de Banco de Sementes por meio de 
organização dos guardiões de sementes crioulas em Minas Gerais

Ação no PPAG: 2035 - APOIO À POLÍTICA ESTADUAL DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 

Forma de execução: Execução Direta
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Fomento ao Banco de Alimentos

Descrição: garantir e promover o acesso físico a alimentos de qualidade, 
complementando as necessidades nutricionais, em especial da população em 
situação de vulnerabilidade social, por meio de aquisição de equipamentos 
para os Bancos de Alimentos, beneficiando as instituições, bem como a 
sociedade.

Tipo de despesa: Investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - 
Eletrodoméstico, equipamento de informática e mobiliário

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4011 - APOIO, ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios
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Fortalecimento do Cultivo/Armazenamento de 
Sementes Crioulas - BENS DE CONSUMO, BENS 
PERMANENTES, OBRA E CAPACITAÇÃO 

Descrição: construir redes de bancos de sementes crioulas junto aos 
beneficiários, possibilitando maior autonomia aos pequenos agricultores por 
meio do replante e maior variedade de alimentos, promovendo maior 
resiliência, acesso ao alimento e à renda por parte das comunidades 
tradicionais, incluindo as familiares, que têm sido afetadas pela fome 
significativamente.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - 
Insumos agrícolas, kits feiras e aquisição de material de construção; 
AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Kit de irrigação com caixa d'água; 
SERVIÇOS - Apoio - Capacitação

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4011 - APOIO, ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Valor mínimo para execução: R$ 20.000,00 (aquisição de bens de consumo 
= R$ 6.000,00; aquisição de bens permanentes = R$ 6.000,00; obra = 
R$ 4.000,00; capacitação = R$ 4.000,00)

Forma de execução: Execução Direta
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Fortalecimento dos Componentes do SISAN

Descrição: fortalecer e fomentar a política de segurança alimentar e 
nutricional sustentável no Estado de Minas Gerais por meio de capacitação, 
assessoramento e sensibilização dos municípios quanto à política, de modo a 
criar condições para a adesão dos municípios ao Sistema Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional, buscando combater a fome de forma 
estratégica e promovendo o desenvolvimento local sustentável em torno dos 
serviços alimentares.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: SERVIÇOS - Assessoria Técnica - 
Formação, capacitação e elaboração de materiais

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4011 - APOIO, ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00 

Forma de execução: Celebração de Convênios
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Apoio à produção de hortas comunitárias - BENS DE 
CONSUMO, BENS PERMANENTES E SERVIÇOS 

Descrição: apoiar a produção de hortas comunitárias urbanas e rurais, por 
meio do fornecimento de insumos básicos para apoio à produção, 
promovendo a produção de alimentos saudáveis para consumo das famílias 
em situação de vulnerabilidade econômica e social, agricultores familiares e 
urbanos, grupos de mulheres e comunidades tradicionais, combatendo a 
fome e possibilitando o acesso à segurança alimentar e nutricional e à geração 
de renda.

Tipo de despesa: Custeio e investimento

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - 
Insumos Agrícolas; AQUISIÇÃO DE BENS - Permanente - Kits de irrigação, 
caixas d'água e peneiras; SERVIÇOS - Agricultura - Preparo do solo e 
orientação técnica (extensão rural)

Possíveis beneficiários: Órgão Gestor da Emenda

Municípios que podem ser contemplados: Todos 

Ação no PPAG: 4011 - APOIO, ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Valor mínimo para execução: R$ 10.000,00 (aquisição de bens de consumo 
= R$ 4.800,00; aquisição de bens permanentes = R$ 3.000,00; serviços = 
R$ 2.200,00)

Forma de execução: Execução Direta
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Ação emergencial de enfrentamento à insegurança 
alimentar

Descrição: atendimento emergencial a municípios com o objetivo de 
viabilizar ações de distribuição de alimentos em contexto de emergências/
calamidades. A distribuição deve ser feita, preferencialmente, com alimentos 
produzidos localmente, com grande variedade nutricional, respeitando, 
quando possível, as diretrizes da Política de Segurança Alimentar e Nutricional.

Tipo de despesa: Custeio

Tipo de aplicação/atendimento: AQUISIÇÃO DE BENS - Consumo - 
Gêneros Alimentícios

Possíveis beneficiários: Municípios ou Pessoas Jurídicas a ele vinculadas

Municípios que podem ser contemplados: Todos

Ação no PPAG: 4011 - APOIO, ARTICULAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROJETOS DE 
SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL

Valor mínimo para execução: R$ 200.000,00

Forma de execução: Celebração de Convênios




