Revisão do Plano Diretor
Participativo de Brumadinho
PROPOSTAS PARA A
DIMENSÃO ECONÔMICA

Fundo de Diversificação Econômica e Estímulo às Atividades Tecnológicas (FDET)
O Fundo de Diversificação Econômica e Estímulo às atividades tecnológicas – FDET possui como objetivo criar condições financeiras necessárias à promoção do
desenvolvimento sustentável de Brumadinho no curto, médio e longo prazos.

OBJETIVOS DO FDET
Reduzir desigualdades socioterritoriais do município
no âmbito da distribuição e impacto das atividades
econômicas neles existentes

Minimizar o cenário de minério dependência local
Promover a criação de novos canais
geradores de emprego e renda
Promover as atividades científicas e tecnológicas

Fomentar ao empreendedorismo de base local

Promover atividades seguras e de
baixo impacto ambiental
Reduzir as condições de vulnerabilidade
social do ambiente urbano e rural
Fortalecer a educação básica, técnica e superior

Incentivar à verticalização das cadeias produtivas
Diminuir o desperdício e promover uma
economia de base circular

POSSÍVEIS FONTES DE RECURSO PARA FOMENTO
DO FUNDO, A SEREM DISCUTIDAS

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS
COM OS RECURSOS DO FDET
Implantação, adequação e aperfeiçoamento de
instituições de ensino público e privadas bem como
instalação de laboratórios tecnológicos, biológicos e
científicos
Concessão de bolsas de estudo para o ensino técnico e
superior a alunos oriundos da rede pública de ensino e
em condições de vulnerabilidade
Financiamento de obras de infraestrutura e requalificação
urbana nas regiões impactadas diretamente pela
atividade minerária

Auxílio no aprimoramento da base tecnológica ligada
ao setor primário a partir da aquisição de sementes,
instalações, equipamentos, sistemas de gestão e
maquinário para o produtor rural de Brumadinho

Constituição de infraestrutura urbana, energética e de
transportes para formatação de territórios de cunho
industrial

Auxílio na aquisição de insumos, matérias primas,
maquinário e sistemas de gestão tecnológica para os
setores industriais de Madeira e Mobiliário e Alimentos
e Bebidas local

Percentual proveniente das transferências municipais referentes a receita da
Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais – CFEM a serem
repassados mensalmente à conta específica do FDET
Aplicação de recursos em atividades econômicas e
culturais promovidas por comunidades tradicionais e
pequenos sistemas cooperativos de base local
Financiamento de planos, pesquisas e estudos ligados
ao aprimoramento econômico local;
Financiamento de atividades econômicas de baixo
impacto ambiental e atração subsidiada de setores
terciários ligados ao ramo científico e tecnológico

Rendimentos e juros provenientes de aplicações financeiras de
recursos em disponibilidade
Parcelas de juros e amortizações recebidas a partir do
pagamento de aplicações definidas no Plano diretor
Investimentos financeiros-sociais realizados por
empreendimentos econômicos localizados no município
Recursos recebidos por outras entidades da Federação ligados ao cumprimento
dos objetivos e atividades que regem o FDET
Outros recursos orçamentários do município

Constituição de centro de apoio ao empreendedorismo
e incubadoras de microempresas e negócios não
ligados a atividade minerárias

Doações

Incentivos e auxílios à rede hoteleira
e aos empreendimentos econômicos ligados
a alimentação fora do lar

MODALIDADES DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Financiamento de obras ligadas a recuperação e
preservação do patrimônio natural e cultural com vias
ao desenvolvimento da atividade turística

Desenvolvimento de políticas sociais de distribuição de
renda e apoio ao consumo das populações em condição
de vulnerabilidade

Investimento em intervenções de requalificação urbana, formação de
infraestrutura de transporte, instituição de programas de transferência de
renda, dentre outras políticas públicas.
Concessão de empréstimos para a população, dando preferência à
microempreendedores e sistemas cooperativos de comunidades em
vulnerabilidade social;
Concessão de empréstimos a empresas, dando preferência à atividades
industriais de baixo impacto ambiental e não ligadas a cadeia produtiva da
mineração

Promover a qualidade do espaço urbano e sua
recuperação

Programas a serem desenvolvidos em cada Macrozona
PROGRAMAS

DIRETRIZES

PROGRAMA DE APOIO E FOMENTO ÀS ATIVIDADES AGROECOLÓGICAS

MACROZONA DE PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL

MACROZONA DE AMORTECIMENTO
AMBIENTAL

ESTIMULAR PRÁTICAS DE TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA E
DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL

Fomentar a produção e transição agroecológica de pequena escala realizada, dentre outras, por comunidades
tradicionais localizadas na Macrozona.

PROGRAMA DE POTENCIALIZAÇÃO DOS ATRATIVOS E POTENCIALIDADE TURÍSTICAS
FOMENTAR O TURISMO DE CARÁTER
NATURAL E ECOLÓGICO

Promover a diversificação dos comércios e serviços locais

Criar os núcleos de desenvolvimento turístico, com o objetivo de organizar e planejar o desenvolvimento da atividade
turística por potencialidade e vocação em especial o Núcleo Turístico da Encosta da Serra.

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DA
PRODUÇÃO

Apoio a abertura de pequenos negócios
Qualificar a mão de obra para operação
na atividade econômica base

MACROZONA DE REQUALIFICAÇÃO
URBANÍSTICA, ECONÔMICA E
AMBIENTAL

Promover a reconstituição e aprimoramento da produção agropecuária das áreas atingidas pelo rompimento da
barragem de rejeitos e impactadas diretamente pela atividade minerária.

Requalificar e fortalecer a produção
agropecuária nas áreas rurais
Controlar a atividade minerária a
partir de práticas sustentáveis

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES PRIMÁRIAS E APRIMORAMENTO TECNOLÓGICO DA
PRODUÇÃO

Fomentar a diversificação e aprimoramento tecnológico da
atividade econômica base

Promover a reconstituição e aprimoramento da produção agropecuária das áreas atingidas pelo rompimento da
barragem de rejeitos e impactadas diretamente pela atividade minerária.

Canalizar investimentos para requalificação da infraestrutura
urbana e rural
Fomentar atividades econômicas de baixo impacto
ambiental
Incentivar o associativismo e a produção pecuária

MACROZONA DE
DESENVOLVIMENTO
AGROPECUÁRIO

Fortalecer as cadeias produtivas e os canais de
abastecimento interno

A ampliação do mercado para o agricultor familiar de Brumadinho. A implementação do Programa será feita a partir
da aquisição de alimentos advindos da agricultura familiar local com recursos do orçamento público municipal.

Incrementar o financiamento agropecuário
Constituir uma nova centralidade no município a partir da
articulação dos núcleos urbanos de Aranha, Melo Franco e
Marques

Promover incentivos fiscais para atividades
de agricultura urbana
Fomentar as atividades ligadas a cadeia produtiva da
atividade econômica base
MACROZONA URBANA DA
SEDE E CONCEIÇÃO DO ITAGUÁ

PROGRAMA DE AMPLIAÇÃO DO MERCADO CONSUMIDOR AGROPECUÁRIO

Constituir o Complexo Industrial Local
Apoiar às atividades industrias de pequena escala,
sobretudo do setor de alimentos e bebidas
Promover a qualificação da mão de obra local
Fortalecer o cooperativismo e apoio a atividade hoteleira
voltada ao turismo local

Para mais informações acesse:

PROGRAMA ESTÍMULO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TERCIÁRIAS
Promover a descentralização das atividades econômicas do município de Brumadinho.

PROGRAMA DE FOMENTO DA AGRICULTURA URBANA A PARTIR DE INCENTIVOS FISCAIS
Fomentar e garantir a presença de práticas ligadas a agricultura em terremos privados localizados no interior da área
urbana consolidada do município.
PROGRAMA DE INCENTIVOS À ATIVIDADE SECUNDÁRIA
Promover o desenvolvimento da indústria de médio e grande porte de Brumadinho com foco em processos de
diversificação econômica e diminuição das condições de minero dependência.
PROGRAMA DE FOMENTO AO EMPREENDEDORISMO E INCUBAÇÃO INOVADORA
Potencializar economicamente as ações desenvolvidas por Microempreendedores individuais, geração de novos
negócios, fomentar os pequenos negócios e iniciativas cooperativas de pequena escala ligadas a economia popular e
solidária, estimular a proximidade entre a administração pública municipal e o setor de ensino e fornecer oportunidades
de desenvolvimento econômico à população jovem local.

www.pdpbrumadinho.com

