
AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE GESTÃO MUNICIPAL DO SUS

VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
• Motoristas;
• Médicos 20h;
• Dentistas 20h;
• Auxiliares de Enfermagem;
• Aprovados no Concurso Público de 2007, que são reconhecidos como estatutários;
• Fiscais e Autoridades Sanitárias: Gratificação de Incentivo à produtividade (GIP);

SAÚDE



ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS)
• 797.151 atendimentos no ano de 2021;
• Cobertura: 26 Estratégias Saúde da Família (eSF) e 3 Equipes de Atenção Primária 
(eAP): 95,46% de cobertura de eSF e 100% de cobertura de APS. As eAP’s foram 
credenciadas em 2021;
• 4 Equipes Multidisciplinares de Atenção Básica (EMAB);
• 19 Equipes de Saúde Bucal (eSB): 69,13% de cobertura de eSB e 97,7% de assistência 
odontológica.

• 2021:
• Ampliação no número de médicos para atendimento nas UBSs Walter Martins, Vila 
Ferreira e Nossa Senhora da Piedade;
Informatização das Unidades Básicas de Saúde com implantação do Prontuário 
Eletrônico – 100% das eSFs credenciadas e financiadas pelo Informatiza APS;
•Mudança de local de atendimento: UBS Nossa Senhora das Graças e UBS Carioca;
• Troca de mobiliário;
• Início do Projeto Academia da Saúde Noturna;
• Ampliação da oferta das Práticas Integrativas e Complementares (PICS): yoga, 
acupuntura, auriculoterapia, cromoterapia e dança circular. Incentivo à qualificação 
profissional em Auriculoterapia-UFSC para os profissionais da APS;
• Credenciamento/habilitação da eSF-São Luís e da eAPP – Equipe de Atenção Primária 
Prisional.

SAÚDE BUCAL
• 2021
• Ampliação da oferta de assistência PCD no CEO, de 20h para 40h;
• Credenciamento/habilitação de eSB-São Luiz;
• Aquisição de novos equipementos odontológicos – UBS Caic e UBS Serra Verde;
• Aquisição de bombas à vácuo e ares-condicionados.

AMBULATÓRIO MÉDICO DE ESPECIALIDADES (AME)
• 2021
• Implantação do Prontuário Eletrônico – Sidim;
• Aprovação e implantação do protocolo de referência e contra-referência: Atenção 
Primária e Atenção Secundária, inclusive Hiperdia;
• Agendamento de consultas especializadas dentro da Unidade Básica de Saúde de 
referência;
• Ampliação da oferta de serviços – 4 especialidades e 12 médicos: 1 
gastroenterologista, 1 hematologista, 1 cirurgião de cabeça e pescoço, 1 ortopedista, 1 
reumatologista, 2 neurologistas, 1 neurocirurgião adulto, 1 neurocirurgião pediátrico, 1 
cirurgião e 2 oftalmologistas.
• Oferta de ultrassom morfológico – PNAR;
• Tempo médio de agendamento: 50 dias;



REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (RAPS)
• 39.700 atendimentos/procedimentos
• Composição:
1. CAPS II;
2. CAPS-AD;
3. Ambulatório de saúde mental infantojuvenil;
4. Residência terapêutica;
5. Centro de convivência.

• 2021
• Ampliação na oferta de serviços para a RAPS, com a contratação de 2 psiquiatras 
para atendimento clínico, 1 psiquiatra para gestão do matriciamento da RAPS e 3 
psicólogos (1 CAPS-AD e 2 UBSs);
• Início da supervisão clínico-institucional na RAPS;
• Inauguração do Entrelaços – Ambulatório de Saúde Mental Infantojuvenil;
• Coordenação: Residência Terapêutica e Centro de Convivência.

REDE DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (SAD/UPA/SAMU E HNSC)
SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR (SAD) EMAD/EMAP
• Média de 77 usuários acompanhados por mês e 6.321 visitas domiciliares
realizadas.

UPA-24H
• 51.937 atendimentos
Série histórica – atendimentos na UPA-24H 



2021
• Ampliação na oferta de serviços no Hospital Municipal Padre Libério: 1 fisioterapeuta 
respiratório;
• Instalação do raio-x digital na UPA-24h; 
• Locação de 2 novas ambulâncias para atendimento na UPA-24h;
• SAMU: Ampliação na oferta de serviços, de Unidade de Suporte Básico (USB) para 
Unidade de Suporte Avançado (USA);
• Ampliação do transporte sanitário para o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

COVID-19
• 7.151 casos recuperados;
• 336 (175 ODP + 161 Fisio) usuáriso atendidos no ambulatório municipal de 
fisioterapia
• VISA: 100% das demandas atendidas;
• 17.823 usuáriso atendidos no Hospital Municipal DIA Padre Libério,
desses 548 apresentaram quadro grave;
• EMAD-COVID: 4.391 casos acompanhados.

REORGANIZAÇÃO DA REDE DEVIDO À PANDEMIA COVID-19
• 2021
• Criação do Ambulatório Municipal de Fisioterapia: 4 fisioterapeutas especialistas em 
área cardiorrespiratória, traumato-ortopédica, osteopatia e neurofuncional, 1 auxiliar 
administrativo e 1 auxiliar de serviços gerais.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Composição:
1. Vigilância Epidemiológica;
2. Vigilância Sanitária;
3. Vigilância Ambiental;
4. Vigilância em Saúde do Trabalhador;
5. Promoção à saúde.

• 2021
• Início das atividades do Serviço de Assistência à Saúde do Trabalhador – Cuidando de 
quem Cuida. No ano de 2021 foram realizados 1.894 atendimentos, sendo que, destes, 
987 são Práticas Integrativas e Complementare (PICs);
• Início da Campanha de Imunização contra à Covid-19. Até o dia 10 de dezembro 
tínhamos 91,51% de cobertura de 1ª dose e 79,40% de cobertura de 2ª dose para 
população menor de 12 anos;
• Na Vigilância do trabalhador: Cumprimento das metas de notificação/investigação 
dos acidentes e agravos relacionados ao trabalho;
• Retomada das ações da CIST- Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador(a);
• Na Vigilância Ambiental: retomada da pesquisa de barbeiros transmissores da 
Doença de Chagas e de esquistossomose;



• Na Vigilância. Sanitária: Decreto nº11.702/2021: Gratificação de Incentivo à 
produtividade (GIP);
• Na Promoção à Saúde houve aumento no acompanhamento dos marcadores de 
consumo alimentar e dos dados antropométricos, além da ampliação dos pontos de 
atividades físicas.

SISTEMAS DE APOIO
• 18.034 usuários transporte sanitário
• 100.192 usuários transporte – farmácia básica
• 465.015 exames realizados – laboratório municipal

• 2021:
• Licitação de laboratórios prestadores de serviços para a Atenção Primária à Saúde e 
para a UPA- 24h (Contrato de Programa);
• Aquisição, através de emenda parlamentar, de micro-ônibus.

CONTROLE, AVALIAÇÃO, REGULAÇÃO E AUDITORIA
• 2021
• Criação das Tabelas Municipais de Valoração de Procedimentos Cirúrgicos Eletivos e 
Ajuda de Custo estabelecida pela Portaria 55/1999;
• Implementação dos Protocolos de Tratamento Fora e Dentro do Domicílio e 
Transporte Público Sanitário Municipal;
• Lançamento do Programa Mais Saúde;
• Cirurgias Eletivas. Pactuação para realização de procedimentos eletivos no Hospital 
Nossa Senhora da Conceição;
• Oferta de cirurgia de quadril com prótese importada para usuários menores de 75 
anos com indicação médica;
• Início das cirurgias de cabeça e pescoço no Hospital Nossa Senhora da Conceição;
• 10.866 procedimentos/exames ofertados;
• Exames sem demanda reprimida:
 • Mapa;
 • Holter;
 • CPRE;
 • Ressonâncias magnéticas;
 • Tomografia computadorizada;
 • Espirometria;
 • Cateterismo.



Investimentos em infraestrutura

Em 2021, a Prefeitura de Pará de Minas investiu na construção e na reforma de 
escolas e CMEIs no Município. As melhorias têm um custo total estimado de R$ 
18.089.347,00.

Construção do CMEI Prof. Mozart Campos (Jardim das Oliveiras) – em andamento
Construção do CMEI Maria Constança Torres (João Paulo II) – em andamento
Construção da E.M. Marechal Deodoro (Meireles) 
Reforma da E.M. Dom Bosco (Dom Bosco) – em andamento
Reforma da E.M. Profª Amélia Guimarães – CAIC (Santa Edwirges)
Reforma da E.M. Elvira Xavier de Melo (São Cristóvão)
Reforma da E.M. Profª Mércia Maria da Silva Chaves (São Pedro)
Reforma do CMEI Prof. Geraldo Martins (Centro) – em andamento
Reforma do CMEI Maria Vicentina de Jesus (Tavares)
Construção da cobertura da quadra da E.M. Pref. José Porfírio de Oliveira 
(Belvedere) 
Construção da cobertura da quadra E.M. Orosina Cecílio Meireles (Recanto da 
Lagoa) 
Construção da quadra do CMEI Profª Adelan Maria Oliveira (Torneiros)

Aquisição de equipamentos e mobiliários

As escolas e CMEIs receberam diversos equipamentos e mobiliários durante o ano, 
totalizando um investimento de R$ 795.843,30.
Dentre os itens adquiridos, estão camas, armários, berços, mesas e cadeiras para 
professores e alunos.

EDUCAÇÃO



Aquisição de veículos

A Prefeitura investiu R$ 639.258,99 na aquisição de veículos para comporem a frota da Secretaria 
Municipal de Educação.
Ao todo, são seis novos veículos: um Chevrolet SPIN 18L MT Premier – 7 lugares, duas 
motocicletas Yamaha – XTZ150 Crosser Z, um caminhão Daily 65-170 CD – 7 lugares, uma van 
Renault/Master Furgão L1H1 e uma van Renault/M Revescap L3H2 – 15 lugares.

Kits de merenda

Doações de kits de merenda escolar para alunos da rede municipal de ensino

Programas para professores, gestores e alunos

Foram vários programas realizados ao longo do ano, para professores, gestores e alunos. Eles 
foram coordenados pela Secretaria Municipal de Educação, em parceria com outras instituições.
Dentre os programas desenvolvidos, há o PDDE interativo, Tempo de Aprender e Educação 
conectada, em parceria com o MEC; Escola da Terra, em parceria com a UFMG; Programa 
Adolescências, Impasses e Construções, em parceria com a SEE; Aprender Valor, em parceria com 
o CAEd, e UPT - Um por todos, todos por um, em parceria com a CGU.

Capacitações

Diversas capacitações foram realizadas para os profissionais da educação, com orientações sobre 
o protocolo de retorno das aulas, por exemplo.
Em parceria com o Aprende Brasil, a Prefeitura de Pará de Minas promoveu a Semana 
Pedagógica, o Programa de Formação Continuada e os eventos Diálogos Formativos, Reflexões 
sobre práticas pedagógicas: caminhos para uma educação antirracista e Alfabetização em 
Diálogo.

Cursos, palestras e lives 

Os cursos, palestras e lives feitos em 2021 também serviram de base para o aprendizado de 
profissionais da educação.
Dentre as ações promovidas, estão o evento Aprendendo em Família, que contou com palestras 
de Marcos Piangers e Marcos Meier; o curso Como usar nome próprio na Educação Infantil e 
alfabetização, em parceria com a Nova Escola; um Webinar, para gestores, sobre as Funções do 
Conselho Escolar; a live Brincadeiras na Pandemia, em parceria com a Nova Escola, e lives com as 
psicólogas Marina Saraiva e Marina Domingues.



- Lançamento da campanha Vida no Prato e aquisição de mais de mil cestas básicas. Ao 
longo do ano, a campanha distribuiu centenas de cestas básicas para famílias carentes que 
tiveram agravada a situação financeira, em virtude da pandemia. A campanha conquistou 
o apoio da população e da iniciativa privada, que doaram alimentos para serem destinados 
a quem mais necessitava;

- Retomada das obras de construção do Centro de Convivência Social, no bairro JK;

- Reestruturação do Sine, como estratégia da Prefeitura de Pará de Minas para fortalecer 
a inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, promover a melhoria da 
qualidade de vida da população, do aumento da renda dos pará-minenses e de maior 
movimentação da economia da cidade. Com o objetivo de promover o encontro de 
trabalhadores quer buscam uma oportunidade profissional e os empregadores que 
necessitam de funcionários, o SINE agora conta com duas novidades. A primeira delas é a 
contratação de uma psicóloga com especialização em recursos humanos. Por meio de 
entrevistas, ela analisa o perfil do candidato e faz o cruzamento com os requisitos 
indicados pelas empresas que ofertam vagas. Assim, se inicia um processo de contratação 
com maiores possibilidades de sucesso. O trabalhador poderá, a partir de sua qualificação, 
personalidade e experiência ser encaminhado a uma vaga na qual poderá desempenhar 
melhor suas habilidades. Por sua vez, o empregador terá um colaborador com as 
características que atendam às suas demandas. Essa profissional também realiza 
orientação profissional para auxiliar o candidato na escolha de uma profissão ou no 
desenvolvimento profissional. Por meio de contato permanente com os profissionais dos 
CRASs e do CREAS, ela incentiva a divulgação de vagas e cursos da UAITEC, com o objetivo 
de buscar novos alunos para essas oportunidades de capacitação e, futuramente, 
direcioná-los ao Sine, para que ingressem no mercado de trabalho;

ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL



- Promoção de diversos cursos gratuitos de qualificação e aperfeiçoamento 
profissional para jovens e adultos, visando a inserção e a ascensão profissional. Muitos 
desses cursos foram promovidos em parceria com o Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (SENAR) e o Sindicato Rural de Pará de Minas. No total, durante o 
ano, foram realizados mais de 30 cursos, com a entrega de aproximadamente 300 
certificados;

- Promoção de cursos gratuitos por meio da UAITEC;

- Instalação, na Escola Municipal Dona Cotinha, do projeto Criando Laços e Costurando 
Oportunidades. A iniciativa propõe a transformação da realidade de mulheres 
beneficiárias do Programa Minha Casa, Minha Vida, por meio da emancipação 
econômica das participantes no curso, abrindo oportunidades para a geração de 
renda. As atividades oferecidas pelo programa são qualificação em corte, costura e 
modelagem; 

- Criação do projeto Inclusão Digital e Cidadania, também na Escola Municipal Dona 
Cotinha, com o objetivo de estimular o fortalecimento de vínculos comunitários de 
famílias que moram nos residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida. Esse projeto 
é centrado no desenvolvimento e formação profissional de adolescentes, a partir do 
acesso às ferramentas e tecnologias de informação;

- Implantação do Projeto de Musicoterapia Encantando os Residenciais, voltado para 
as famílias dos Residenciais do Programa Minha Casa, Minha Vida. Executado em 
parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional, ele visa 
oferecer às famílias atendidas o acesso à arte como promotora de bem-estar e 
socialização e importante aliada no cuidado com os sujeitos em tempos de pandemia 
e isolamento social. O atendimento em Musicoterapia, utilizando a música como ponto 
de partida para a construção de um processo terapêutico, trabalha no cuidado de 
sintomas físicos, emocionais, contribui no alívio da ansiedade e do estresse, trazendo 
qualidade de vida aos pacientes. Além disso, a prática contribui para a promoção, 
prevenção e reabilitação da saúde física, emocional, psíquica e social das pessoas, 
grupos e comunidades;

- Implantação do Match Point e Cidadania, em parceria com a Academia Alfra Tênis e o 
Clube AABB. A iniciativa visa mobilizar, conscientizar e treinar crianças e jovens em 
situação de vulnerabilidade social, na prática do tênis. O projeto desenvolve-se em dois 
eixos pedagógicos: o primeiro é centralizado na prática do tênis que proporciona 
benefícios sociais, psicológicos e físicos ao atleta. O segundo baseia-se em oficinas de 
convívio social, proporcionando uma abordagem socioeducativa que se caracteriza 
pelo desenvolvimento das habilidades socioemocionais, na consciência moral, na 
ética, na cultura da paz e na prática da solidariedade para com os seus semelhantes;



-- Promoção de curso online de educação financeira para beneficiários do programa Minha 
Casa, Minha Vida. Para facilitar o acesso deles ao conteúdo, foi montado um espaço 
interativo, na quadra poliesportiva da Escola Municipal Dona Cotinha. As aulas abordam 
temas como orçamento familiar, controle de despesas e pagamentos, além de educação 
financeira. O curso, disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, foi realizado em três 
módulos. Os assuntos abordados no curso são extremamente importantes neste 
momento, já que muitas famílias vêm passando por dificuldades financeiras;

- Parceria com a Agência da Caixa de Pará de Minas com o objetivo de auxiliar no 
atendimento dos beneficiários dos Auxílio Emergencial do Governo Federal, por ocasião de 
recebimento do Auxílio Emergencial, em função da Pandemia de Coronavírus (COVID-19). 
A ação consistiu em disponibilizar servidores municipais, lotados na SMADS para atender 
as pessoas que se encontravam na fila de espera da agência da CEF/Pará de Minas.

- Reorganização do atendimento da Secretaria Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social para atender às famílias que tiveram agravadas a situação de 
vulnerabilidade social;

- Realização da II Colônia de Férias dos Idosos, conduzida pelo Centro de Convivência dos 
Idosos Júnia Marise. A iniciativa foi realizada durante três semanas e teve como objetivo 
promover a interação dos idosos, visando incentivar as ações entre estes usuários e o 
serviço, sem estimular que saíssem de casa em razão do novo coronavírus. As ações 
também incentivaram os usuários a conversarem sobre suas dificuldades, suas 
experiências e encontrar possibilidades junto aos colegas da mesma faixa etária;

- Realização de ações de enfrentamento e combate à violência contra as mulheres e 
idosos, exploração sexual de crianças e adolescentes, 

- Criação de jornal virtual para socioeducandos, seus familiares e coordenadores dos 
projetos AABB Comunidade e Criança Feliz, visando assegurar o melhor atendimento 
durante a pandemia.

- Idealização e execução do projeto Cartas com Amor, pelo qual os socioeducandos do 
Promaf AABB Comunidade escreveram mensagens de encorajamento para os pacientes 
com Covid-19, internados no Hospital Municipal Padre Libério e Hospital Nossa Senhora da 
Conceição;
- Promoção da Oficina de Culinária do Criança Feliz, para ensinar as mães atendidas pelo 
Programa uma alternativa para conseguirem uma renda complementar através da 
produção e comercialização de quitandas. O treinamento aconteceu no Instituto Casa 
Padre Libério e contou com a participação das cozinheiras que atuam na instituição;



-- Intensificação das atividades do Programa Criança Feliz, que  reforça a rede de atenção e 
cuidado integral às crianças na primeira infância, considerando sua família e contexto de vida. 
O Programa se desenvolve por meio de visitas domiciliares com a finalidade de promover o 
desenvolvimento integral das crianças na primeira infância, buscando envolver ações de 
saúde, educação, assistência social, cultura e direitos humanos. Atualmente o Programa é 
referenciado no CRAS José Ferreira de Abreu;

- Apoio à Campanha Liberdade em fluxo, idealizada pela vereadora Irene Melo Franco, em 
parceria com a Câmara Municipal, Rotary Clube, Casa da Amizade, CDL, página “Enaltecer 
Mulher” e iniciativa privada. A promoção arrecadou absorventes higiênicos que foram 
destinados gratuitamente a mulheres em situação de vulnerabilidade social;

- Realização da Semana Municipal do Idoso, que teve em sua programação diversos eventos, 
buscando inserir e valorizar essa parcela da população. Uma das iniciativas foi a edição do 
livro, Sobre(Viver) - Isolamento Social e nossas recordações afetivas - Uma biografia conjunta, 
escrita pelos idosos do Centro de Convivência dos Idosos;

- Realização de campanha de incentivo à doação do Imposto de Renda devido, por pessoas 
físicas e jurídicas, para o Fundo Municipal do Idoso e para o Fundo para a Infância e a 
Adolescência. Para o FUMID (Fundo Municipal do Idoso) foram arrecadados R$ 121.960,66. 
Para o FIA (Fundo para Infância e Adolescência) foram arrecadados R$ 48.367,76;

- Realização do Natal Solidário, em parceria com o Complexo Penitenciário Dr. Pio Canedo, 
com o objetivo de resgatar o contato e, posteriormente, fortalecer os vínculos familiares da 
população privada de liberdade. Os participantes da iniciativa, que não se comunicavam com 
seus parentes há anos, tiveram a oportunidade de fazerem ligações para eles, com a 
intermediação de técnicos da Secretaria.  



• Construído  como forma  compensatória  graças  ao Termo  de Ajustamento  de 

Conduta  firmado  pela  Prefeitura  de  Pará  de  Minas  com  o  Ministério  Público  e  a 

mineradora Vale, o Sistema de Captação Águas do Pará entrou em funcinamento e 

recuperou a segurança hídrica  do Município  após a suspensão do sistema de 

Abastecimento do Rio Paraopeba, em janeiro de 2019. A utilização desse complexo, 

cancelada em virtude da contaminação do rio pelos rejeitos gerados pelo rompimento 

da Barragem I da mina do Córrego do Feijão, em Brumadinho, retirou de Pará de Minas 

o abastecimento de 17 milhões de litros de água por dia.

A  estrutura  do  novo  sistema  é  modelo  para  o  Brasil  e  abrirá  oportunidades  para  o 

desenvolvimento do Município, por meio da atração de novas empresas. A água bruta 

do Rio Pará, captada no município de Conceição do Pará, está sendo direcionada para 

a Estação de Tratamento de Água (ETA) Nossa Senhora das Graças, em Pará de Minas, 

e distribuída para a população, conforme todos os padrões de qualidade exigidos pelo 

Ministério da Saúde. A rede adutora deste novo sistema conta com uma adutora de 48 

quilômetros de extensão, uma das maiores do país. Sua vazão é a mesma da antiga 

adutora do Rio Paraopeba.

OBRAS E INFRAESTRUTURA



•  Construção de banheiros e reforma no Parque de Exposições

• Adequação, reforma e cobertura na quadra de esportes no Bairro São Francisco – 2ª 
Etapa.

•  Reforma da Escola Municipal Elvira Xavier de Melo      

•  Modernização na Infraestrutura do complexo esportivo de Tavares    

•  Construção de vestiário no campo de futebol em Córrego do Barro

• Pavimentação poliédrica de vias nos Distritos de Tavares e Bom Jesus do Pará (Ruas 

São Mateus, São Lucas e São Francisco, no Distrito de Tavares, e Ria Carlita Alves da 
Silva. no Distrito de Bom Jesus do Pará)

• Construção de drenagem pluvial na Rua Itabira, no Bairro Vila Ferreira

• Pavimentação asfáltica de trechos da Avenida João Pinheiro

• Reforma dos sanitários e das pistas de caminhada e corrida do Parque do Bariri

•  Reforma e adequação do Centro Literário – 2ª Etapa

•  Construção da Praça da Fé e da Praça Anderson Geraldo Maciel no Bairro União

• Pavimentação poliédrica de vias urbanas nos Bairros Grão Pará e Santa Edwirges

•  Pavimentação  poliédrica  com  assentamento  de  meio-fio  pré-fabricado  em  vias 

urbanas

Obras e Serviços em execução

•  Construção do CMEI Pró-Infância Tipo 2 no Bairro Jardim das Oliveiras

•  Construção do Centro Público de Convivência – 2ª Etapa

•  Reforma  e  ampliação  da  Quadra  Cidadania  Rouvier  Mendes,  no  Bairro  Santos 

Dumont

• Recapeamento asfáltico em vias urbanas de Pará de Minas (Bairros Santos Dumont 

e Cecília Meireles)

•  Serviços de mão de obra para realização de pavimentação poliédrica em diversas 

ruas  do  Município  (este  contrato  vai  acontecer  à  medida  que  a  demanda  aparece) 

Ruas Mercúrio e Cristal

•  Instalação  de  guarda-corpos  com  corrimãos  e  execução  de  totens  em  concreto 

armado na escadaria do Cristo Redentor de Pará de Minas

• Construção de diversas lagoas



Obras e Serviços aguardando O.S. e outras em licitação

•  Construção de Praça no Bairro Recanto da Lagoa

•  Modernização de campo de futebol, no Distrito de Tavares de Minas

• Recapeamento asfáltico em diversas vias públicas do Município (Bairros: Jardim Beatriz e 

Belvedere)

•  Construção de quadra de esporte no Bairro Grão Pará

•  Construção do Cemitério Parque Municipal

•  Reforma da quadra poliesportiva da Escola Municipal José Porfírio de Oliveira 

•  Construção  da  quadra  poliesportiva  coberta  e  do  campo  society  do  CMEI  Professora  

Adelan Maria de Oliveira – Distrito de Torneiros 

• Cobertura da quadra da Escola Municipal Orosina Cecílio Mendonça 

• Construção da Escola Municipal Marechal Deodoro, no distrito de Meireles 

• Construção de quadra coberta com vestiários no CMEI Maria Constança Torres

• Adequação da estrada vicinal (Gorduras)

• Reforma e Ampliação da UBS Tipo II – Bairro Recanto da Lagoa

Obras e Serviços executados pelo município

Drenagem Pluvial 

• Beco Maria do Rosário, no Distrito de Torneiros 
• Rua São Lucas, no Distrito de Tavares 
• Rua Cristal, no Bairro Patafufo
• Rua Umbria, esquina com a Avenida Presidente Vargas
• Rua Martinho Pescador, em Ascensão
• Rua Paraná, em Acensão
• Rua José Amaral, no Bairro Grão Pará 
• Rua Cardosos, no Bairro São Cristóvão 
• Estrada dos Paivas, próximo ao Laticínios Caçulinha 
• Rua Brasília, próximo ao Bariri
• Rua Primavera, no Bairro Califórnia 
• Rotatória Desembargador Geraldo Ferreira de Oliveira
• Rua Engenheiro José Guimarães 
• Estrada do Córrego do Barro sentido Chácaras do Geraldão
• Lagoa do Bairro Jardim América
• Estrada do Córrego do Barro e Trindade, no sentido Ribeirão do Ouro 
• Rua Mato Grosso 
• Rua Padre Libério



Caixa Coletora 

• Avenida Professor Mello Cançado, ao lado da Pavepe 
• Lagoa do Bairro Jardim América (Córrego do Geraldo) 
• Lagoa do Bairro São Cristóvão (Córrego do Geraldo) 

Assentamento de Guarita 

• Via coletora no Bairro Grão Pará 
• Rua Aloísio Procópio, em frente ao AME

Construção de Calçadas

• Rua Amino Ameno Pereira 
• Rua Formiga 
• Rotatória da Francap 
• Rua Totonho da Fonseca 
• Fechamento do retorno da Avenida Professor Mello Cançado, em frente à 
Tratorcísio 
• Passeio central da Avenida Professor Mello Cançado em frente ao Totó Bebidas 
• Ao redor do vestiário do campo do Córrego do Barro 
• Praça ao lado do vestiário do campo do Córrego do Barro 

Construção de Muro de Contenção 

• Rua Joaquim Peregrino, ao lado da ponte às margens do ribeirão 
• Rua Igaratinga, próximo ao restaurante Sabor de Minas 
• Rotatória do Bairro Serra Dourada, em frente à retífica 

Reforma de Pontes 

• Estrada de Carioca, sentido à Usina
• Rua Safira, no Bairro Patafufo 
• Estrada de Trindade, no sentido Fazenda São Lourenço 
• Estrada de Torneiros, no sentido Várzea da Cachoeira (passagem de gado) 
• Estrada dos Penhas, no sentido Chácaras
• Estrada do Braz Correa, no sentido Meireles 
• Estrada de Penhas, no sentido Paraíso 

Praças

• Construção da praça do vestiário do Córrego do Barro 



Quadra 

• Construção de quadra de areia no Parque do Bariri

Sarjeta

• Construção de sarjeta argamassada no Córrego do Geraldo 

Manutenção de Estradas Vicinais

• BR352 – Carioca – Torneiros
• Matinha – Sobrado – Bom Sucesso – Paivas – BR341
• Trindade – Muquém – Trindade – BR341 
• BR352 – Penhas – Braz Correa 
• Estrada dos Meireles – Grota dos Teixeiras
• Limas do Pará 
• Bom Jesus do Pará – Trindade – Córrego do Barro 
• Córrego do Barro – Fazenda São Lourenço
• Torneiros – Estrada João Dias



Implantação do sistema Olho Vivo

Em novembro, foi inaugurado oficialmente o sistema Olho Vivo. O elevado grau de 
detalhamento das câmeras instaladas em pontos estratégicos é o que diferencia o sistema de 
videomonitoramento que está sendo implantado em Pará de Minas dos que são 
normalmente vistos na maioria dos municípios brasileiros. Os sistemas comuns permitem 
apenas a visualização das imagens capturadas. O de Pará de Minas possibilita, também, 
graças ao uso da inteligência artificial, a análise e a combinação das imagens de alta definição 
captadas pelas câmeras. Modernas, elas permitem a identificação de placas, marcas, cores 
dos veículos e até mesmo detalhes das roupas e a expressão facial de pessoas em circulação 
pelas vias públicas da cidade. Na primeira fase, o sistema de Pará de Minas conta com 43 
câmeras, das quais 8 fixas e 35 móveis.

As imagens captadas são transmitidas, por rede ótica, em tempo real para a central de 
operações, no quartel da Polícia Militar. Além disso, elas também são gravadas, contribuindo 
para a tomada de decisões e para as ações dos policiais, com efeitos diretos na segurança 
pública. Os benefícios da operacionalização do sistema vão além de garantir maior segurança 
para a população. Elas podem subsidiar a gestão do trânsito, do transporte e de outros 
serviços públicos ofertados à população.

Início da construção do novo cemitério

As obras do novo cemitério, no bairro Nossa Senhora de Fátima, foram iniciadas. Será um 
modelo moderno, no formato de parque, e a expectativa é que a construção seja iniciada em 
breve e tudo esteja pronto em 18 meses. Serão 16 mil túmulos, suficientes para atender à 
demanda do Município por 40 anos. Para melhorar o fluxo de veículos na região, a Prefeitura 
abriu neste ano uma nova via: a Avenida João Pinheiro, que faz a interligação de bairros, 
contribuindo para a mobilidade urbana. 

DESENVOLVIMENTO URBANO



Construção de novas rotatórias

Além das rotatórias implantadas ao longo de 2021, no cruzamento da avenida Presidente 
Vargas com a Rua Raquel Ferreira, no cruzamento da avenida Ovídio de Abreu com as ruas 
Araxá e Antônio Rocha e no cruzamento das ruas Antônio Rocha e Coronel Domingos, está 
em fase de construção uma nova rotatória no cruzamento das avenidas Ovídio de Abreu e 
Professor Mello Cançado.

Tanto os locais quanto os modelos de rotatórias instalados na cidade são definidos após 
intensos e criteriosos estudos técnicos. Tais estudos são feitos por profissionais especialistas 
em trânsito, capazes de analisar a melhor maneira de solucionar os problemas existentes nas 
vias, disciplinando o tráfego e proporcionando maior fluidez e segurança aos motoristas e 
pedestres.

Entregas de escrituras gratuitamente através do REURB

O REURB, programa de regularização fundiária que permite a entrega das escrituras sem 
ação judicial, de forma simplificada e sem custos, já entregou, até agora, mais de mil 
escrituras. Neste ano, além de moradores dos bairros Padre Libério e Nossa Senhora de 
Fátima, o REURB promoveu a entrega de registros de imóveis a cerca de 100 famílias dos 
bairros JK e Ozanam. Para as famílias contempladas, receber a documentação significa uma 
vitória e uma grande tranquilidade. Com o terreno regularizado, o proprietário passará a ser 
o dono de fato e de direito do imóvel e poderá ter, inclusive, acesso a programas de 
financiamento habitacional. A posse da documentação também valoriza o imóvel, já que, 
em caso de venda, com a escritura o proprietário pode conseguir um preço melhor na 
negociação. 

Revitalização da sinalização de trânsito

Visando à segurança de motoristas e pedestres que circulam pela cidade, a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano esteve atenta à sinalização de trânsito durante todo 
o ano. Seguem dados do que foi executado:

25 revitalizações de faixas de pedestre
10 novas faixas de pedestre criadas
80 revitalizações de parada obrigatória
15 novas paradas obrigatórias criadas
40 placas de sinalização vertical instaladas
150 placas de sinalização vertical trocadas



Projetos
Todas as obras executadas pelo Município são planejadas pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano. Pela pasta passam todos os projetos que serão implantados na 
cidade e na zona rural. Os planejamentos realizados facilitam a captação de recursos junto 
aos governos Federal e Estadual, com a contrapartida dos recursos municipais.

Veja alguns dos projetos que passam pela Secretaria ao longo de 2021:

Novo Cemitério Parque
Velório de Torneiros Quadra CMEI Maria Constança
Quadra Escola Pref José Porfírio de Oliveira Quadras de Torneiros
Quadra da Escola de Prof Orosina Reforma Escola Dom Bosco
Reforma Escola Prof Geraldo Martins
Reforma Escola Maria Vicentina (Tavares)
Quadra de Tavares
Guarda Corpo do Cristo
Escola de Meireles
UBS São Vicente de Paula
UBS Recanto UBS Paraíso
Estrada de Gorduras

Emissão de alvarás
Os alvarás emitidos pela Secretaria em 2021 contribuíram para facilitar a vida de diversas 
pessoas que trabalham no setor de transportes da cidade. Confira:

40 alvarás emitidos para taxistas
39 alvarás emitidos para mototaxistas
47 alvarás emitidos para vans escolares (particulares e municipais)
230 alvarás emitidos para motoristas de aplicativos

Vistorias e fiscalizações
As vistorias e fiscalizações tiveram papel importante na regulação do trânsito de Pará de 
Minas neste ano. Confira os dados:

27 autorizações para ônibus do transporte coletivo urbano emitidas (vistoria-concessão)
383 veículos vistoriados (vistoria obrigatória semestral)
102 fiscalizações no transporte coletivo urbano
44 fiscalizações em táxi, mototáxi e aplicativos



EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS EM 2021

Em 2021 mesmo com todos os problemas relacionados a pandemia o esporte 
Paraminense brilhou!
Entre realizações e apoios foram 186 eventos esportivos sediados em Pará de Minas de 
Agosto a Dezembro de 2021, dentre estes destacamos alguns:

    • JOGOS ABERTOS DE PARÁ DE MINAS FASE MUNICIPAL

Em agosto iniciamos nossos eventos esportivos com os “JOGOS ABERTOS DE PARÁ DE 
MINAS – Fase Municipal”, este evento contou a participação de 850 atletas, divididos em 
sete categorias que disputaram as modalidades, Futsal, Vôlei, Handebol, Basquete, Vôlei 
de Praia, Futvôlei e Peteca. E os campeões das modalidades coletivas representaram Pará 
de Minas nos Jogos Abertos Fase Regional.

 • JOGOS ABERTOS DE PARÁ DE MINAS FASE REGIONAL

 A fase regional dos JOGOS ABERTOS foi realizada entre os dias 13 e 15 de 
Novembro, onde cinco cidades da nossa região foram convidadas a se juntar a Pará Minas 
para este evento que reuniu 720 atletas nas modalidades, Futsal, Vôlei, Basquete e 
Handebol e Pará de Minas mais uma vez se destacou e levou 6 troféus de campeão.

 • CAMPEONATO MINEIRO DE VÔLEI PARA SURDOS

 Recebemos em Pará de Minas nos dias 06 e 07 de Novembro o “Campeonato 
Mineiro de Vôlei para surdos”, onde tivemos a participação de 09 equipes masculinas e 03 
equipes femininas que vieram dos quatro cantos de Minas Gerais.

ESPORTE



   • FESTIVAL PARAOLÍMPICO LOTERIAS CAIXA

 Dentro da nova filosofia da Secretaria de Esporte que é esporte para todos, Pará de 
Minas foi uns dos 70 municípios contemplados entre centenas de inscritos de todo o país 
com o direito de sediar o “Festival Paraolímpico” que é organizado pelo Comitê Olímpico 
de Paradesporto e tem o patrocínio das Loterias Caixa. Participaram do mesmo, atletas de 
toda a nossa região que tiveram oportunidade de vivenciar as modalidades de Tênis de 
Mesa, Badminton e Goalbol.

    • CAMPEONATO MINEIRO DE HANDEBOL ADULTO MASCULINO E FEMININO

 Pará de Minas foi sede dos principais campeonatos promovidos pela Federação 
Mineira de Handebol. Em outubro e dezembro respectivamente recebemos dezenas de 
equipes que participaram da competição Masculino e Feminino de Handebol, onde Pará de 
Minas se destacou com ótimos resultados, sendo vice-campeã no masculino e no feminino 
ficou com a quarta colocação.

     • CAMPEONATO MINEIRO DE FUTSAL FEMININO SUB 20

 Este evento foi realizado pela Federação Mineira de Futsal no mês de Novembro 
onde a equipe da Prefeitura Municipal de Pará de Minas sagrou-se campeã mineira de 
Futsal.

    • CAMPEONATO MINEIRO DE FUTSAL SUB 17 

 A equipe Prefeitura de Pará de Minas/Praça de Esportes representou nosso 
município no Campeonato Mineiro de Futsal 2021. Nossa equipe enfrentou equipes 
tradicionais no salonismo mineiro como Minas Tênis Clube e Olimpyco Club. Destacamos a 
parceria com o Clube Praça de Esportes que preparou nossos atletas para a disputa da 
competição.

    • SEMI FINAL DO CAMPEONATO MINEIRO DE FUTEBOL AMERICANO

 Os times Atlético Mineiro x Golden Layons fizeram no mês de novembro a semi-final 
do campeonato mineiro de futebol americano, onde a equipe do Galo venceu a partida e 
na sequência sagrou-se campeã mineira de 2021. Este evento teve apoio total da Prefeitura 
de Pará de Minas e foi realizado pela Brasil FA.

    • CAMPEONATO MINEIRO DE VÔLEI DE PRAIA
De maneira inédita sediamos em novembro o Campeonato Mineiro de Vôlei de Praia, 
evento promovido pela Federação Mineira de Vôlei que contou com duplas de todo o 
estado de Minas Gerais, onde as duplas de Pará de Minas se destacaram, conquistando 
bons resultados, entre eles um quarto lugar geral na categoria adulto masculino.



 • II BADMINTON CUP DE PARÁ DE MINAS

 Em dezembro aconteceu a 2ª edição do “Badminton Cup de Pará de Minas”, onde 
foram realizados 244 jogos, com a participação de mais de 130 atletas de todo o estado 
de Minas Gerais.

    • TORNEIO DE FUTSAL SONHANDO A VITÓRIA

 A 2ª edição do torneio “SONHANDO A VITÓRIA”, contou com a participação de 
dezenas de atletas atendidos nos centros de recuperações do nosso município. Este 
evento teve como parceiro a Secretaria de Saúde através do COMAD (Conselho 
Municipal de Combate ao Álcool e outras Drogas).

    • TORNEIOS DA LIGA DESPORTIVA DO CENTRO OESTE MINEIRO

 A LIDCOM – Liga Desportiva do Centro Oeste Mineiro, em parceria com a Prefeitura 
de Pará de Minas, realizou cinco etapas do evento em nosso município nas modalidades: 
Futsal, Handebol e Basquete, onde aproximadamente três mil atletas estiveram 
presentes na nossa cidade.  Vale destacar que o turismo esportivo bem como o 
fomento da economia local além da geração de emprego e renda temporários teve 
aumento significativo durante o período dos jogos.

 • APOIO AO FUTEBOL AMADOR DE PARÁ DE MINAS
      
      Encerrou neste último dia 18 de dezembro o “CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR 
DE PARÁ DE MINAS”. O evento realizado pela Liga Desportiva contou com o apoio total 
da Prefeitura de Pará de Minas através da Secretaria de Esportes.

    • CAMPEONATO DE FUTEBOL SUB 17 E ADULTO FEMININO

      A Secretaria de Esportes realizou o “Campeonato de Futebol de Campo sub 17 
masculino e adulto feminino”, evento este que contou com uma excelente participação 
dos atletas e torcedores que prestigiaram o evento realizado no Campo do Guarani.

 INFRAESTRUTURA E OBRAS
 O Ano de 2021 foi marcado ainda pelas nossas reformas e construções. Várias 
benfeitorias foram realizadas, como pintura de quadras na cidade e nos distritos, 
construção de quadras poliesportivas, construção da quadra de areia no Parque Bariri, 
dentre outras que estão oportunizando a população Paraminense a prática esportiva em 
locais adequados. Dentre as construções realizadas destacamos a nova sede da 
Secretaria de Esportes, anexo a quadra Professor Daniel Barbosa de Oliveira. Este espaço 
servirá como a casa do desportista da nossa cidade.



AÇÕES DO TURISMO EM NOSSA CIDADE
 CONSELHO DE TURISMO DE PARÁ DE MINAS – NOVOS CONSELHEIROS: Dia 01 de 
julho – Posse dos Novos membros do Conselho Municipal de Turismo 

 PALESTRA SOBRE TURISMO EM PARÁ DE MINAS: Dia 02 de setembro – Palestra na 
CDL traz novos horizontes para o desenvolvimento do turismo e da economia parceria 
CDL, Diretoria de Turismo e COMTUR, IGR Trilha dos Bandeirantes.

 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL – PARCERIA COM SENAC: De 27 de setembro a 01 de 
outubro – Workshop SENAC – Capacitação Profissional Pareceria SENAC e Diretoria de 
Turismo.  Humanização no Atendimento ao Público

ENCONTRO DE LIDERANÇAS DO TURISMO DO CENTRO OESTE: 2° Encontro de Lideranças 
IGR Trilha dos Bandeirantes – Participação de todos os municípios associados com a 
presença de vários Prefeitos, onde Elias Diniz e a primeira dama Diva estiveram presentes.

ENCONTRO COM GESTORES DE TURISMO DE MINAS GERAIS: Dia 07 de dezembro – 1° 
Encontro de Gestores de Cultura e Turismo de MG no Palácio das Artes com participação 
do Secretário de Estado de Cultura e Turismo – Secult Leônidas Oliveira e o Governador 
Romeu Zema. Inauguração do Natal de Luz no Palácio da Liberdade e da Praça da 
Liberdade.
Neste evento a IGR Trilha dos Bandeirantes recebeu o “Certificado de Reconhecimento” 
Cumprimento de todos os critérios para participação da Política de Regionalização do 
Turismo do Estado de Minas Gerais da FECITUR.

PARÁ DE MINAS RECEBERÁ RECURSOS PARA O TURISMO EM 2022: Dia 06 de dezembro 
– Resultado do ICMS Turístico e Pará de Minas atendeu todos os critérios e foi habilitado 
2021 – ano referência 2020 com repasse para o ano 2022.
Uma grande conquista para os municípios mineiros foi a inclusão do critério “turismo” na 
distribuição de parcela de arrecadação do ICMS estadual, nos termos da Lei n.º 
18.030/2009.
Minas Gerais é o único estado da federação que repassa incentivos financeiros aos 
municípios para que possam trabalhar gestão turística, nos termos da legislação federal e 
estadual.

 Assim, o ICMS Turístico atua como motivador e catalisador de ações, visando 
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.
Para se habilitar ao repasse, anualmente, o município deverá comprovar o cumprimento 
dos seguintes critérios obrigatórios:
    • Participar do Programa de Regionalização do Turismo no estado de Minas Gerais.



Em 2021, a Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional foi uma das 
pastas centrais na vida pará-minense, desenvolvendo ações, projetos e iniciativas 
diversas, tanto virtual quanto presencialmente, valorizando as mais diversas áreas 
artísticas, encantando nosso público e gerando renda para inúmeros profissionais 
da cultura.

Entre as principais ações on-line, destaca-se o Palco Virtual, criado especialmente 
para o setor musical, cujo objetivo foi disponibilizar, no canal oficial da Prefeitura 
Municipal de Pará de Minas, shows de artistas e bandas locais dos mais diferentes 
estilos e ritmos. Os mais de 50 shows, gravados no Teatro Municipal Geraldina 
Campos de Almeida, já foram vistos por mais de 45 mil pessoas.

Os grupos teatrais da cidade também foram reconhecidos, virtualmente com a 6ª 
Mostra de Cenas Curtas e, presencialmente, com a Mostra de Teatro Pará-minense 
que, em quatro dias de apresentações, fascinou o público que compareceu em 
peso.

Mostra de Cenas Curtas, bate-papos culturais, programação infantil, recitais e uma 
gama de outras ações artísticas agitaram as redes sociais, envolvendo outros 
departamentos culturais, como o Museu Histórico de Pará de Minas, que levou o 
tradicional Quinta no Museu para o Youtube em 9 edições, e a Escola de Música, 
que também agitou a internet com recitais de alunos e professores. Todas essas 
ações garantiram entretenimento saudável e seguro, respeitando as medidas de 
isolamento social. Aliás, é mais do que importante mencionar a celebração dos 25 
anos da Escola de Música , em uma cerimônia belíssima, emocionante e repleta de 
deliciosas memórias.

CULTURA E COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL



O canal oficial da Prefeitura de Pará de Minas no Youtube nos mostra dados 
significativos: houve um aumento de 457% no número de inscritos;  mais de 45 mil 
visualizações (um aumento superior a 1000%); e uma expressiva audiência presente 
em 21 países. A imensa maioria desse conteúdo é artístico, confirmando o 
compromisso da Secretaria de Cultura e Comunicação Institucional com a difusão e 
a valorização de nossos talentos locais.

Este foi um ano vibrante também para as artes visuais. Ao todo, a Secretaria 
Municipal de Cultura e Comunicação Institucional organizou 9 exposições fixas e 
itinerantes, contando a história de nossa cultura por meio de telas, fotografias, 
desenhos, cerâmicas e tapeçaria em diversos espaços da cidade, como na Escola 
Municipal de Artes e Ofícios, na Estação Cultural e em parceria com o Shopping 
Fabrika Mall.

A sétima arte também ganhou um olhar especial, pois a 1ª Mostra de Cinema 
Pará-minense valorizou de maneira inédita e abrangente cineastas, atores e 
roteiristas de nossa cidade. Além disso, a sala de cinema da Estação Cultural ganhou 
novo nome, passando a se chamar Sala de Cinema Sebastião Mendes – Tião do 
Cinema, valorizando nossa arte e nossa história ao mesmo tempo.

O respeito, o cuidado e a responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura e 
Comunicação Insitucional com nosso patrimônio histórico-cultural foi destaque em 
toda a Minas Gerais. Pará de Minas alcançou uma ótima pontuação no ICMS 
Cultural, obtendo o 23° lugar entre todas as cidades do estado. Este é nosso 
compromisso com a história pará-minense.

Setembro, o mês de aniversário de Pará de Minas, marcou uma nova era para a 
produção cultural do município. Em primeiro lugar, durante praticamente todo este 
mês, houve eventos culturais abertos para toda a cidade. Além disso, o popular 
Parque de Exposições Francisco Olivé Diniz passou a ser gerido pela Secretaria de 
Cultura e Comunicação Institucional. Os 162 anos de Pará de Minas foram 
celebrados em alto estilo com o Drive in Cultural, em 3 dias de apresentações, 
levando mais de 3000 pessoas para se encantarem com apresentações musicais e 
cênicas. A segurança, a logística e a organização dessa super festa foram notadas 
por todos aqueles que participaram com seus carros, motos ou no conforto de seus 
lares.



Ainda em setembro, houve outro momento histórico para Pará de Minas, e a 
Secretaria Municipal de Cultura e Comunicação Institucional marcou presença! 
Trata-se da revitalização do Patrimônio Tombado Centro Literário Pedro Nestor, onde 
passou a funcionar a Academia Municipal de Dança Juliana Grassi, que já conta com 
mais de 200 alunos, e a sede da Academia de Letras de Pará de Minas. Depois de 
décadas fechado e em obras, o Centro Literário foi entregue novamente para a 
população e eventos culturais já estão acontecendo por lá.

Momentos de emoção e encantamento se fizeram presentes em setembro, com a
reinauguração da Biblioteca Infantil, seguida pela inauguração da placa que nomeia o 
salão nobre da Casa da Cultura, que leva agora o nome de Salão Nobre Amadeo Celso 
Grassi, uma homenagem justíssima, já que o italiano, há 100 anos, foi o responsável 
pela construção do prédio, a Casa da Cultura.

Novos projetos foram ao ar, como a Terça Literária, que teve a finalidade de valorizar 
e difundir a produção literária de nossos escritores pará-minenses, o Sarau Livre - 
Vozes Poéticas, aberto para todos que quiserem declamar, cantar e contar pequenas 
histórias, e também o Guardas no Museu, evento que valorizou nosso Patrimônio 
Imaterial.

Pará de Minas inteira celebra a vida com o Natal Luz. Em novembro, nossa cidade
reacendeu a esperança e se iluminou para o natal com a maior decoração natalina que
Pará de Minas já viu: luzes de led, árvore de natal, presépios e a grande Casa do Papai 
Noel, que teve sua abertura marcada com a chegada do “bom velhinho” e a 
apresentação de um grande espetáculo teatral e musical que contagiou a todos os 
presentes: a Vesperata de Natal.

Nossa programação de natal se estendeu durante todo o mês de dezembro. Durante 
todos os dias deste mês, tivemos uma programação completa, com vários shows 
musicais, teatrais, contadores de história, recitais, vesperata e nossa tradicional 
Cantata de Natal. Além da inauguração de 5 presépios que estão distribuídos em 
vários equipamentos municipais: Casa da Cultura, Prefeitura Municipal, Estação 
Cultural, Museu Histórico e Escola de Artes e Ofícios Sica.



Ações sobre o Ribeirão Paciência

Em março, foi realizada a primeira coleta e análise de água referente ao monitoramento 
dos 38 pontos do Ribeirão Paciência e seus afluentes. A ação se estenderá, de forma 
mensal, até março de 2022.
Já em novembro, houve o lançamento da Exposição de Recursos Hídricos - Conhecendo 
a Calha Urbana do Ribeirão Paciência e seus Afluentes, na sede da Secretaria Municipal de 
Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

Ecoponto

Em parceira com a FAPAM, a Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente promove o Ecoponto, toda sexta-feira, na Feira da Agricultura 
Familiar. No local, são recolhidos resíduos como eletroeletrônicos, embalagens de vidro, 
pilhas e baterias, óleo de cozinha usado e materiais recicláveis (plástico, papel e papelão).

Além disso, em setembro iniciou-se o Ecoponto móvel, recolhendo materiais inservíveis 
(móveis, colchões, eletrodomésticos, pneus) nos bairros da cidade.

AGRONEGÓCIO, DESENVOLVIMENTO
RURAL E MEIO AMBIENTE



Programas

Diversos programas foram implantados pela Secretaria Municipal de Agronegócio, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, com o objetivo de fortalecer os setores. 
Exemplos:

Programa Municipal para Conservação dos Recursos Hídricos, com pagamento por 
Serviços Ambientais (PSA), beneficiando em sua 1ª etapa quatro produtores rurais, 
através da assinatura de Termo de Compromisso.

Lançamento do Programa Trata Óleo, de iniciativa da empresa Águas de Pará de 
Minas, com o apoio da Secretaria.

Lançamento do Programa de Fiscalização Ambiental Preventiva – FAP, que trata do processo 
de regularização ambiental no Município e busca promover o desenvolvimento das 
atividades de maneira ambientalmente adequada. 

Programa de Compra Conjunta de Calcário, promovido pela Secretaria, em parceria com a 
Secretaria de Obras e a Emater.

Doação de Kits Pomar aos inscritos no programa.

Programa de Doação de Sementes.

Eventos

Os eventos serviram para aproximar a população da Secretaria Municipal de Agronegócio, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente. Dentre os principais, pode-se citar:

Calendário de Fomento ao Agronegócio, que ocorreu de forma remota devido às restrições 
da Pandemia, onde tivemos diversos temas sendo abordados.

Bate-Papo sobre Boas Práticas de Fabricação e Importância de Análises de Água e Produtos, 
dos empreendedores registrados atualmente no Serviço de Inspeção Municipal - S.I.M, 
realizada no Sindicato Rural.

Durante a comemoração do aniversário de 162 anos de Pará de Minas, foi realizado no Parque 
do Bariri o primeiro evento de doação de Kits de Composteira, com a participação do 
empresário e professor Thomas Soares. Ele passou seus conhecimentos aos presentes, que 
puderam aprender mais sobre o processo de compostagem.

Também em setembro, foi inaugurada a nova sede da Secretaria Municipal de Agronegócio, 
Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, localizada na Rua Waldemar de Oliveira, 606, 
bairro Santos Dumont. 



Legislação

A Secretaria Municipal de Agronegócio, Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente teve 
uma participação importante na elaboração de leis que visam à melhoria das 
condições ambientais em Pará de Minas.

Neste ano, foi sancionada a Lei Municipal n° 6.584/2021, que trata da Política Municipal 
de Meio Ambiente. Outra medida de destaque foi a elaboração da Legislação (Lei e 
Decreto) sobre o Programa Municipal para Conservação dos Recursos Hídricos, com 
pagamento por Serviços Ambientais (PSA), sendo aprovada em novembro a Lei nº 
6.675/2021.

Demais ações

Elaboração do Projeto de Revitalização de 200 barraginhas localizadas nas 
Microbacias dos Ribeirões Paciência e Bom Sucesso – (executado entre junho e 
setembro de 2021) – valor R$ 75.000,00 – financiado pela empresa Itambé.

Participação nas Oficinas do Conselho de Bacias Hidrográficas do Rio Pará - CBH-PARÁ, 
obtendo o 2º lugar entre 35 municípios, disputando projetos no valor de R$ 4,5 
milhões.

Desenvolvimento de dois projetos de Reparação Ambiental e Garantia de Segurança 
Hídrica, enviados pelo Município à Vale, sendo um no valor de R$ 20.000.000,00 
(Subbacia do Rio Pará) e outro no valor de R$ 24.000.000,00 (Subbacia do Rio 
Paraopeba).

Instalação na área rural e urbana de placas orientativas sobre o descarte irregular de 
resíduos.

Em 2021, até o momento, foram concedidas 29 Licenças Ambientais e 41 Certidões de 
Dispensa de Licenciamento. Foram ainda emitidas em torno de 160 Autorizações para 
Corte de Árvore. Com relação à Fiscalização Ambiental, foram lavrados 33 Autos de 
Fiscalização, 105 Notificações e 33 Autos de Infração.



Integração do sistema para liberação do AVCB
Em outubro, a Prefeitura anunciou a integração do sistema de emissão de alvarás da 
Prefeitura de Pará de Minas com a plataforma do Governo de Minas Gerais. Em razão 
desta integração, Pará de Minas assume posição de destaque no cenário estadual, pela 
agilização na liberação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para 
empreendimentos empresariais. A iniciativa promete facilitar a vida dos novos 
empreendedores da cidade, tornando o processo de obtenção do AVCB mais simples e 
rápido.

Pagamentos em dia
Em 2021, os pagamentos dos servidores e dos fornecedores foram realizados com
antecedência.

Aumento do prazo para pagamento do ISSQN e da TFLF
Publicação do Decreto nº 11.504/2021, que dispõe sobre a forma e prazos para pagamento 
do ISSQN/2021 e a Taxa de Localização e Funcionamento 2021 e dá outras providências. 
Com a publicação deste Decreto, os contribuintes tiveram um prazo maior para iniciar o 
pagamento do ISSQN Anual e da TFLF (Taxa de Fiscalização da Localização e 
Funcionamento), do exercício de 2021.

Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos com a Fazenda Pública Municipal

Divulgação da Lei nº 6.553/2021 de 03/05/2021, que instituiu o Programa de Incentivo ao 
Pagamento de Débitos com a Fazenda Pública Municipal, concedeu remissão e outras 
providências.
Com a aprovação desta Lei, os débitos tributários e não tributários poderiam ser adimplidos 
com redução de 100% de multas e juros, incidentes sobre o valor efetivamente lançado e 
inscritos regularmente em dívida ativa, relativos ao exercício de 2020.
Obs.: Prazo de Vigência desta Lei: 03/05/2021 a 02/08/2021.

GESTÃO FAZENDÁRIA E GESTÃO PÚBLICA



Aumento do prazo para pagamento do IPTU com desconto de 10%

Divulgação do Decreto nº 11.591/2021, que promoveu adequações no artigo 2º do 
Decreto Municipal 11.430/2021 com redação do Decreto Municipal 11.528/2021 que 
dispõe sobre a forma e prazos para pagamento do IPTU e das taxas com eles cobradas 
referente ao exercício de 2021. Com a publicação deste Decreto, os contribuintes 
poderiam quitar a parcela única do IPTU, referente ao exercício de 2021, com desconto 
de 10% sobre o valor do imposto, até o dia 21/06/2021, ganhando assim mais tempo 
para pagar.

Isenção de multas e juros

Divulgação da Lei nº 6.558/2021, que autoriza o Executivo Municipal a conceder isenção 
de multa e juros que incidirem sobre todos os tributos municipais relativos ao exercício 
de 2021, inclusive no que concerne aos parcelamentos em andamento.

Alteração do Código Tributário Municipal referente à correção monetária dos 
créditos tributários 

Enviado à Câmara Municipal projeto de Lei Complementar que dispõe sobre a 
adequação dos dispositivos que enumera, relativamente à correção monetária dos 
créditos tributários previstos no Código Tributário Municipal.
O nosso atual índice de correção monetária é o IGP-M (Índice Geral de Preços de 
Mercado), e este tem extrapolado os índices inflacionários, ficando assim muito 
elevada a correção através deste índice. A Lei nº 6.546/2021, aprovada na Câmara, 
altera o Código Tributário Municipal nas questões relativas à atualização monetária, 
dos créditos tributários e fiscais atrasados, para que sejam utilizados dentro do índice 
de menor percentual.

Novo Sistema de Gestão

Implantação de novo sistema de gestão, que possibilitará a prestação de serviços de 
tecnologia da informação, por meio de licenciamento e locação de sistemas integrados 
de gestão pública em ambiente da web.



Em janeiro de 2021, a Ouvidoria Municipal realizou a implantação do Aplicativo da Prefeitura 
de Pará de Minas. Sua implantação proporcionou a integração das demandas de todas as 
Secretarias Municipais, geridas através da Ouvidoria. Rapidamente, se tornou uma 
ferramenta de gestão indispensável para a Administração Pública.

Após a integração, foi possível identificar melhor as demandas apresentadas em cada setor. 
No total, até o dia 21/12/2021, foram 10.007 manifestações registradas, sendo que 8.810 já 
foram finalizadas. O restante encontra-se em processo, seja em fase de constatação ou de 
execução.

OUVIDORIA
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