
 

RELATÓRIO FINAL 

Projeto: Atlas Digital Geoambiental: Manutenção e Otimização 

Proponente: Instituto Prístino 

 

O projeto teve duração de dezoito meses. As atividades foram desenvolvidas 

e as metas cumpridas e comprovadas conforme os meios de verificação previstos na 

matriz lógica apresentada inicialmente na plataforma Semente.  

O Instituto Prístino possui uma ferramenta WEBGIS, solução dada a escassez 

de uma compilação de dados para o estado de Minas Gerais, denominada Atlas Digital 

Geoambiental. Esta ferramenta de gestão, organização e divulgação de informações 

ambientais espacializadas permite a navegação por temas e confere ao usuário a 

possibilidade de interagir com dados e informações que lhe interessam. Em outras 

palavras, o usuário pode utilizar o Atlas Digital Geoambiental para consultar 

informações ambientais de seu município ou área de interesse. 

 

O projeto “Atlas Digital Geoambiental: Manutenção e Otimização” propôs e 

desenvolveu ações de melhoria dessa ferramenta, citadas abaixo: 

 

- Manutenção e Expansão do Atlas Digital Geoambiental – foi proposta a 

disponibilização de pelo menos 15 novos temas ambientais ao usuário , sendo que 

essa meta foi atingida e inclusive expandida. 

- Realização de curso de capacitação para uso do Atlas – foi proposta a participação de 

ao menos 100 cidadãos no curso, que foi finalizado com 138 participantes capacitados; 

- Divulgação do Atlas em pelo menos dois eventos – Foram realizadas divulgações em 

fóruns para discussão de temas ambientais na Universidade Federal de Minas Gerais 

(alunos do curso de graduação em Geografia/IGC), no Centro de Desenvolvimento da 

Tecnologia Nuclear (alunos de pós-graduação CDTN) e na Pontifícia Universidade 

Católica 



 

As atividades realizadas no projeto promoveram a cidadania plena pela 

valorização da informação e pela criação de ferramentas gratuitas para ampla 

divulgação do conhecimento técnico-científico. 

 Com relação ao custo, foi previsto inicialmente o valor total R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais), e o projeto obteve rendimento de R$ 2.957,57 (dois mil 

novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e sete centavos), totalizando no valor 

global de R$ 52.957,57 (cinquenta e dois mil novecentos e cinquenta e sete reais e 

cinquenta e sete centavos). 

O projeto foi finalizado em junho de 2018 e obteve saldo remanescente, 

equivalente a R$2.894,48 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quarenta e 

oito centavos). Este valor foi destinado ao Fundo Especial do Ministério Público do 

Estado de Minas Gerais – FUNEMP, conforme determinado em Termo de 

Compromisso. 

Todo o recurso utilizado ao longo da execução do projeto foi comprovado 

dentro da plataforma, mediante apresentação de notas e cupons fiscais. Os gastos e 

remanejamentos foram acompanhados pela equipe de monitoramento do Semente, e 

o extrato com todos os custos pode ser verificado na plataforma. 

 

Diante do exposto, manifesta-se pela aprovação da prestação de contas 

final do presente projeto. 

Belo Horizonte, 20 de agosto de 2018. 


