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A Sejusp
A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) tem 
como responsabilidade implementar e acompanhar a política es-
tadual de Segurança Pública, de maneira integrada com a Polícia 
Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros Militar. Também cabe 
à Sejusp a implantação da política estadual de Justiça Penal, em ar-
ticulação com o Poder Judiciário e com órgãos essenciais à Justiça.

É papel da Secretaria de Justiça e Segurança Pública planejar, ela-
borar, deliberar, coordenar, gerir e supervisionar as ações setoriais 
a cargo do Estado relativas aos seguintes temas:

•  Políticas estaduais de Segurança Pública - para garantir a efeti-
vidade das ações operacionais integradas, conjugando estratégias 
de prevenção e repressão qualificada à criminalidade e à violência;

•  Integração das atividades de inteligência de Segurança Pública 
no âmbito do Estado – para zelar pela salvaguarda e pelo sigilo da 
informação e coibir o acesso de pessoas ou órgãos não autorizados;

•  Política prisional – para assegurar que todas as pessoas privadas 
de liberdade sejam tratadas com o respeito e a dignidade inerentes 
ao ser humano, promovendo sua reabilitação e reintegração social 
e garantindo a efetiva execução das decisões judiciais;

•  Política socioeducativa – para buscar a interrupção da trajetória 
infracional de adolescentes em cumprimento de medidas socioe-
ducativas de internação e semiliberdade;

•  Ações necessárias à adequação de todas as políticas públicas es-
taduais às orientações e normatizações estabelecidas na Lei Fede-
ral nº 13.675, de 11 de junho de 2018, que instituiu o Sistema Único de 
Segurança Pública (Susp);

•  Elaboração, no âmbito de suas competências, das propostas de 
legislação e de regulamentação de assuntos do sistema prisional e 
de Segurança Pública, referentes ao setor público e privado, bem 
como à cooperação com o desenvolvimento das políticas relativas 
ao aprimoramento dos organismos periciais oficiais.
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Modernização da frota 
do Sistema Prisional

Caminhonete para 
transporte de presos

Caminhões estilo baú
para transporte de presos

Valor unitário estimado: R$ 336 mil
Valor do módulo (250 veículos): R$ 84 milhões

Valor unitário estimado: R$ 346.680,00
Valor do módulo (21 veículos): R$ 7.280.280,00
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INVESTIR

Clique aqui para investir

Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Investimento%20em%20moderniza%C3%A7%C3%A3o%20da%20frota%20do%20Sistema%20Prisional
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Automação de presídios 
e penitenciárias de
Minas Gerais

Compra e instalação de sistema de automação de 
portas e de acessos a celas de unidades prisionais. 
Mais segurança para ambiente e servidores, além 
da redução do tempo de deslocamento de presos. *I
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INVESTIR
Unidades de pequeno porte

Unidades de médio porte

Unidades de grande porte

Valor unitário estimado: R$ 451.193,00
Valor do módulo (142 unidades prisionais): R$ 64.069.491,00

Valor unitário estimado: R$ 1.154.432,00
Valor do módulo (46 unidades prisionais): R$ 53.103.872,00

Valor unitário estimado: R$ 3.486.14,00
Valor do módulo (7 unidades prisionais): R$ 24.402.873,60

Clique aqui para investir

Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Automa%C3%A7%C3%A3o%20de%20pres%C3%ADdios%20e%20penitenci%C3%A1rias%20de%20Minas%20Gerais
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Implantação de
videomonitoramento
eletrônico em
unidades prisionais

Aquisição de equipamentos e contratação de         
serviço de instalação de videomonitoramento nas 
unidades prisionais.

Unidades de pequeno porte

Valor unitário estimado: R$ 182.113,82
Valor do módulo (107 unidades prisionais): R$ 19.448.178,74

Unidades de médio porte

Valor unitário estimado: R$ 273.170,73
Valor do módulo (60 unidades prisionais): R$ 16.390.243,80

Unidades de grande porte

Valor unitário estimado: R$ 409.756,10
Valor do módulo (25 unidades prisionais): R$ 10.243.902,50

Unidades de porte especial

Valor unitário estimado: R$ 546.341,46
Valor do módulo (4 unidades prisionais): R$ 102.185.365,84

*I
m

ag
en

s 
ilu

st
ra

ti
va

s

INVESTIR

Clique aqui para investir

Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Implanta%C3%A7%C3%A3o%20de%20videomonitoramento%20eletr%C3%B4nico%20em%20unidades%20prisionais
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Prevenção a incêndios
em unidades prisionais

Contratação de projeto de combate a incêndio e 
pânico para unidades prisionais do Estado.

Valor unitário estimado: R$ 30 mil
Valor do módulo (190 unidades prisionais): R$ 5,7 milhões
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INVESTIR

Clique aqui para investir

Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Preven%C3%A7%C3%A3o%20a%20inc%C3%AAndio%20em%20unidades%20prisionais
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Modernização
do sistema de
telecomunicação
prisional

Aquisição de rádios transceptores portáteis com 
tecnologia digital TDMA, modo dual de operação, 
baterias de lítio, carregadores e antenas de rádio.
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INVESTIR

Kit mínimo previsto por unidade prisional: R$ 100.980,00

Valor do módulo: R$ 18.940.400,00

(15 unidades de cada um dos itens descritos acima)

(para atendimento de 187 unidades prisionais)

Clique aqui para investir

Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Moderniza%C3%A7%C3%A3o%20do%20sistema%20de%20telecomunica%C3%A7%C3%A3o%20prisional
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Revitalização do material 
bélico do Sistema Prisional
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INVESTIR
Armamento e munições
Unidades de pequeno porte

Armamento e munições
Unidades de médio porte

Valor do kit: R$ 439.912,33
Valor do módulo (36 unidades prisionais): R$ 15.836.843,88

Pistola Calibre 9mm
Demanda: 45 unidades

Pistola Calibre 9mm
Demanda: 70 unidades

Carabinas Calibre 5.56
Demanda: 4 unidades

Carabinas Calibre 5.56
Demanda: 12 unidades

Submetralhadoras 9mm
Demanda: 2 unidades

Submetralhadoras 9mm
Demanda: 3 unidades

Espingarda Calibre 12
Demanda: 2 unidades

Espingarda Calibre 12
Demanda: 6 unidades

Fuzil Calibre 7.62
Demanda: 3 unidades

Munição 9mm
encamisada total ogival 124g
Demanda: 2.550 unidades

Munição 9mm
encamisada total ogival 124g
Demanda: 3.950 unidades

Balotes Calibre 12
know down
Demanda: 100 unidades

Balotes Calibre 12
know down
Demanda: 300 unidades

Munição 5,56x45mm
comum M193 -55g
Demanda: 600 unidades

Munição 5,56x45mm
comum M193 -55g
Demanda: 1.800 unidades

Demanda: 450 unidades

Munição 7,62X51mm
comum Nato ball law enforcement 147g

1/2

Clique aqui para investir

Valor do kit: R$ 231.114,08
Valor do módulo (144 unidades prisionais): R$ 33.280.427,52

Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Revitaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20material%20b%C3%A9lico%20do%20sistema%20prisional
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Revitalização do material 
bélico do Sistema Prisional
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INVESTIR
Armamento e munições
Unidades de grande porte

Valor do kit: R$ 550.259,15
Valor do módulo (36 unidades prisionais): R$ 4.402.073,20

Pistola Calibre 9mm
Demanda: 90 unidades

Carabinas Calibre 5.56
Demanda: 15 unidades

Espingarda Calibre 12
Demanda: 8 unidades

Fuzil Calibre 7.62
Demanda: 3 unidades

Munição 9mm
encamisada total ogival 124g
Demanda: 4.500 unidades

Balotes Calibre 12
know down
Demanda: 400 unidades

Munição 5,56x45mm
comum M193 -55g
Demanda: 2.250 unidades

Demanda: 750 unidades

Munição 7,62X51mm
comum Nato ball law enforcement 147g

Clique aqui para investir

2/2
Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Revitaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20material%20b%C3%A9lico%20do%20sistema%20prisional
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Sistema de captação de 
água de chuvas para o 
Sistema Prisional

Contratação de estudo de viabilidade de implanta-
ção e de projeto de sistema de captação de água 
pluvial e recursos para instalação do sistema. 

Atendimento para unidades localizadas nos se-
guintes municípios: Sete Lagoas, Alfenas, Pouso 
Alegre, Paracatu, Itaobim, Curvelo, Conselheiro La-
faiete, Ponte Nova, Montes Claros, Patrocínio, Uber-
lândia, Governador Valadares, Pará de Minas, Três 
Corações, Uberaba, Juiz de Fora, Vespasiano, Con-
tagem e Belo Horizonte.

Valor unitário estimado: R$ 143.669,80
Valor do módulo (19 unidades prisionais): R$ 2.729.726,20
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INVESTIR

Clique aqui para investir

Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Capital e Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Sistema%20de%20capta%C3%A7%C3%A3o%20de%20%C3%A1gua%20de%20chuvas%20para%20o%20Sistema%20Prisional
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Instalação de Usina
Fotovoltaica de Energia
Elétrica em unidades
prisionais

Contratação de empresa para adequação das es-
truturas e para instalação de usinas fotovoltaicas 
de energia elétrica, ligadas à rede Cemig.

Projeto voltado para unidades localizadas nos 
seguintes municípios: Belo Horizonte, Contagem, 
Vespasiano, Juiz de Fora, Uberaba, Três Corações, 
Formiga, Governador Valadares, Uberlândia, Patro-
cínio, Francisco Sá, Ponte Nova, Curvelo, São João 
Del Rei, Teófilo Otoni, Unaí, Itajubá, Alfenas e Sete 
Lagoas.

Valor unitário estimado: R$ 457.094,37
Valor do módulo (19 unidades prisionais): R$ 8.684.793,00 
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INVESTIR

Clique aqui para investir

Programa Ação

145 1058

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Instala%C3%A7%C3%A3o%20de%20Usina%20Fotovoltaica%20de%20energia%20el%C3%A9trica%20em%20unidades%20prisionais
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Subsecretaria de Atendimento 
Socioeducativo de Minas Gerais

Modernização da frota do Sistema Socioeducativo

Implantação de sistema de videomonitoramento

Implantação de Bastão Vigia

Reforma de unidades socioeducativas

Instalação de Usina Fotovoltaica de Energia Elétrica

Implantação de sistema de captação de água de chuvas

Projeto Superação – atividades esportivas
com adolescentes em medida socioeducativa

Prevenção e Combate a incêndios em
unidades socioeducativas
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Modernização da frota do 
Sistema Socioeducativo

Veículo cela convencional
de pequeno porte

Veículo cela humanizado
de pequeno porte

Veículo para uso administrativo

Valor unitário estimado: R$ 111.959,34
Valor do módulo (27 veículos): R$ 3.022.902,18

Valor unitário estimado: R$ 158.280,00
Valor do módulo (27 veículos): R$ 4.273.560,00

Valor unitário estimado: R$ 79.536,00
Valor do módulo (27 veículos): R$ 2.147.472,00
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INVESTIR

Clique aqui para investir

Programa Ação

0143 4421

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Moderniza%C3%A7%C3%A3o%20da%20frota%20do%20sistema%20socioeducativo
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Implantação de sistema
de videomonitoramento

Aquisição de equipamentos e contratação de serviço 
de instalação de videomonitoramento nas unidades 
socioeducativas.

Unidades de pequeno porte

Valor unitário estimado: R$ 182.113,82
Valor do módulo (5 unidades socioeducativas): R$ 910.569,10

Unidades de grande porte

Valor unitário estimado: R$ 409.756,10
Valor do módulo (10 unidades socioeducativas): R$ 4.097.561,00

Unidades de médio porte

Valor unitário estimado: R$ 273.170,73
Valor do módulo (12 unidades socioeducativas): R$ 3.278.048,76

Unidades de porte especial

Valor unitário estimado: R$ 546.341,46
Valor do módulo (2 unidades socioeducativas): R$ 1.092.682,92
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INVESTIR

Clique aqui para investir

Programa Ação

0143 4421

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Implanta%C3%A7%C3%A3o%20de%20sistema%20de%20videomonitoramento
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Implantação
de Bastão Vigia
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INVESTIR

Clique aqui para investir

Kit mínimo para atendimento de 4 unidades: R$ 40 mil
Município de destinação: Belo Horizonte

Aquisição de coletor informatizado de dados Bas-
tão Vigia, para monitoramento de ronda, botões in-
teligentes (ibuttons) e software de cadastramento 
e gerenciamento de dados.

Programa Ação

0143 4421

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Implanta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Bast%C3%A3o%20Vigia
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Reforma de unidades
socioeducativas
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INVESTIR
Valor da reforma: R$ 100 mil

Valor da reforma: R$ 600 mil

Valor da reforma: R$ 336.258,98

Centro Socioeducativo de Justinópolis
(Ribeirão das Neves-MG)

Centro Socioeducativo de Ipatinga
(Ipatinga-MG)

Centro Socioeducativo de Governador
Valadares (Governador Valadares-MG)

Valor da reforma: R$ 600 mil

Centro Socioeducativo de Teófilo Otoni
(Teófilo Otoni-MG)

Clique aqui para investir

Programa Ação

0143 4421

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Reforma%20de%20unidades%20socioeducativas
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Implantação de sistema de 
captação de água de chuvas
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INVESTIR
Contratação de serviço para adequação de estru-
tura e para instalação do sistema de captação de 
água. Contratação de estudo de viabilidade de im-
plantação, de projeto de sistema de captação de 
água pluvial e de instalação do sistema.

Municípios que podem receber o projeto: Belo Horizonte, Ri-
beirão das Neves, Sete Lagoas, Montes Claros, Juiz de Fora, Go-
vernador Valadares, Uberlândia, Uberaba, Unaí, Ipatinga, Teó-
filo Otoni, Divinópolis, Pirapora e Patos de Minas.

Valor unitário estimado: R$ 41.554,53 
Valor do módulo (23 unidades socioeducativas): R$ 955.754,24 

Clique aqui para investir

Programa Ação

0143 4421

Capital/Custeio

Capital e Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Implanta%C3%A7%C3%A3o%20de%20Sistema%20de%20Capta%C3%A7%C3%A3o%20de%20%C3%81gua%20da%20Chuva
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Instalação de Usina
Fotovoltaica de Energia
Elétrica
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INVESTIR
Contratação de empresa para adequação de estru-
tura e instalação de usinas fotovoltaicas de energia 
elétrica, ligadas à rede distribuída da Cemig.

Municípios que podem receber o projeto: Belo Horizonte, Ri-
beirão das Neves, Sete Lagoas, Unaí, Patos de Minas, Teófilo 
Otoni, Governador Valadares, Montes Claros, Patrocínio, Divi-
nópolis, Ipatinga, Juiz de Fora, Pirapora, Uberaba e Uberlândia.

Valor unitário estimado: R$ 284.163,00 
Valor do módulo (23 unidades socioeducativas): R$ 6.535.749,00 

Clique aqui para investir

Programa Ação

0143 4421

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Instala%C3%A7%C3%A3o%20de%20Usina%20Fotovoltaica%20de%20Energia%20El%C3%A9trica
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Prevenção e Combate a 
incêndios em unidades 
socioeducativas
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INVESTIR
Contratação de projeto de combate a incêndio e 
pânico para 27 unidades socioeducativas.

Municípios que podem receber o projeto: Belo Horizonte, Ri-
beirão das Neves, Sete Lagoas, Unaí, Patos de Minas, Teófilo 
Otoni, Governador Valadares, Montes Claros, Patrocínio, Divi-
nópolis, Ipatinga, Juiz de Fora, Pirapora, Uberaba e Uberlândia.

Valor unitário estimado: R$ 40 mil 
Valor do módulo (para atendimento de 27 unidades): R$ 1.080.000,00

Clique aqui para investir

Programa Ação

0143 4421

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Preven%C3%A7%C3%A3o%20e%20Combate%20a%20inc%C3%AAndios%20em%20unidades%20socioeducativas
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Projeto Superação – atividades 
esportivas com adolescentes em 
medida socioeducativa
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INVESTIR
Compra de materiais para realização de atividades 
esportivas, recreativas e culturais; realização de ofi-
cinas de dança, capoeira e torneios internos.

Municípios que podem receber o projeto: Belo Horizonte, Di-
vinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Mon-
tes Claros, Pirapora, Patos de Minas, Ribeirão das Neves, Sete 
Lagoas, Teófilo Otoni, Uberlândia, Uberaba e Unaí.

Valor unitário estimado: R$ 80.208,00 
Valor do módulo (24 unidades socioeducativas): R$ 1.924.992,00 

Clique aqui para investir

Programa Ação

0143 4419

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Projeto%20Supera%C3%A7%C3%A3o%20%E2%80%93%20atividades%20esportivas%20com%20adolescentes%20em%20medida%20socioeducativa
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Subsecretaria de Prevenção 
à Criminalidade

Ampliação e estruturação do Programa Selo Prevenção 

Ações de Responsabilização de Homens
Autores de Violências Contra a Mulher

Projeto de Execução de Alternativas Penais - Crimes 
relacionados ao Trânsito e ao Uso e Abuso de Drogas 

Cursos de qualificação profissional do público 
dos programas de prevenção à criminalidade
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Ampliação e estruturação do 
Programa Selo Prevenção 
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INVESTIR
Fomento à criação e ao fortalecimento de ações 
direcionadas à redução e prevenção da criminali-
dade e violência nos municípios mineiros. Termo 
Aditivo ao Contrato de Gestão nº 02/2019 com a Or-
ganização Social parceira.

Valor do projeto: R$ 613.151,85 

Clique aqui para investir

Programa Ação

144 4417

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Amplia%C3%A7%C3%A3o%20e%20estrutura%C3%A7%C3%A3o%20do%20Programa%20Selo%20Preven%C3%A7%C3%A3o%20
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Ações de Responsabilização de 
Homens Autores de Violências 
Contra a Mulher 
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INVESTIR
Desenvolvimento de ações de responsabilização 
direcionadas a pessoas em cumprimento de alter-
nativas penais que respondem por delitos relacio-
nados aos casos de violência doméstica e intra-
familiar contra a mulher. Celebração de contrato 
ou termo de cooperação técnica com instituição 
parceira qualificada na temática sobre violências 
contra as mulheres.

Belo Horizonte 
Valor do projeto: R$ 39.193,60 

Betim 
Valor do projeto: R$ 26.056,00 

Contagem 
Valor do projeto: R$ 10.208,80 

Ibirité 
Valor do projeto: R$ 40.268,80 

Ribeirão das Neves 
Valor do projeto: R$ 35.008,40 

Santa Luzia 
Valor do projeto: R$ 30.201,60 

Clique aqui para investir

Programa Ação

144 4417

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=A%C3%A7%C3%B5es%20de%20Responsabiliza%C3%A7%C3%A3o%20de%20Homens%20Autores%20de%20Viol%C3%AAncias%20de%20contra%20a%20mulher


26

Projeto de Execução de Alternativas 
Penais - Crimes relacionados ao
Trânsito e ao Uso e Abuso de Drogas 
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INVESTIR
Celebração de contrato ou termo de cooperação téc-
nica com instituição parceira qualificada para exe-
cutar 98 grupos de responsabilização com pessoas 
em cumprimento de alternativas penais relaciona-
das aos crimes de trânsito e uso e abuso de drogas.

Municípios Previstos: Belo Horizonte, Betim, Con-
tagem, Ibirité, Ribeirão das Neves e Santa Luzia.

Valor do projeto: R$ 219.616,00 

Clique aqui para investir

Programa Ação

144 4417

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Projeto%20de%20Execu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Alternativas%20Penais%20-%20Crimes%20relacionados%20ao%20Tr%C3%A2nsito%20e%20ao%20Uso%20e%20Abuso%20de%20Drogas
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Cursos de qualificação profissional 
do público dos programas de
prevenção à criminalidade
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INVESTIR
Municípios que podem receber o projeto: Belo 
Horizonte, Betim, Contagem, Governador Valada-
res, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes Claros, Ribeirão 
das Neves, Santa Luzia, Uberlândia e Uberaba.

Capacitação de pequenos reparos – hidráulica e elétrica  
Valor do projeto: R$ 46.773,34  

Capacitação de cabelereiro   
Valor do projeto: R$ 43.000,00  

Capacitação de salgadeiro  
Valor do projeto: R$ 28.673,34  

Capacitação de pizzaiolo  
Valor do projeto: R$ 29.113,34  

Capacitação de mecânico de bicicleta  
Valor do projeto: R$ 28.400,00  

Capacitação de confecção de bijuteria  
Valor do projeto: R$ 35.866,66   

Capacitação de montagem e manutenção de celular  
Valor do projeto: R$ 49.600,00   

Curso de formação profissional e humana  
Valor do projeto: R$ 60.000,00  

Capacitação de processos de reciclagem  
Valor do projeto: R$ 31.733,34  

Capacitação de costura  
Valor do projeto: R$ 46.000,00  

Capacitação de auxiliar de cozinha  
Valor do projeto: R$ 28.733,34  

Clique aqui para investir

Programa Ação

144 4417

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Cursos%20de%20qualifica%C3%A7%C3%A3o%20profissional%20do%20p%C3%BAblico%20dos%20programas%20de%20preven%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20criminalidade


28

Subsecretaria de Inteligência 
e Atuação Integrada

Simulador de Tiro e Plataforma Virtual de Ensino

Reforma da Sede da 68ª Área Integrada
de Segurança Pública

Modernização das Atividades de Inteligência
e Contrainteligência de Segurança Pública 

Instalação de Usina Fotovoltaica de Energia 
Elétrica em Risps e Aisps de Minas Gerais
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Simulador de Tiro e
Plataforma Virtual
de Ensino 
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INVESTIR
Implantação, customização, transporte e manuten-
ção de simuladores de realidade virtual para viabi-
lizar capacitações e treinamentos para policiais pe-
nais. Contratação de empresa para disponibilização 
de 5 Simuladores de Tiro, 25 Simuladores de Reali-
dade Virtual e curso de formação de instrutores.

Valor do projeto: R$ 2.462.400,00 

Programa Ação

139 4415

Capital/Custeio

Custeio

Clique aqui para investir

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Simulador%20de%20Tiro%20e%20Plataforma%20Virtual%20de%20Ensino
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Reforma da Sede da
68ª Área Integrada de
Segurança Pública 

*I
m

ag
en

s 
ilu

st
ra

ti
va

s

INVESTIR
Manutenção da unidade predial para melhoria da 
política de atuação integrada entre os órgãos de 
Segurança Pública no Estado de Minas Gerais. 

Vespasiano-MG
Valor do projeto: R$ 146.015,93 

Clique aqui para investir

Programa Ação

139 4412

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Reforma%20da%20Sede%20da%2068%C2%AA%20%C3%81rea%20Integrada%20de%20Seguran%C3%A7a%20P%C3%BAblica
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Modernização das Atividades de 
Inteligência e Contrainteligência 
de Segurança Pública 
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INVESTIR
Aprimoramento das ações de Inteligência e Con-
trainteligência da Sejusp por meio da aquisição de 
ferramentas de análise. Aquisição de três softwa-
res e de solução forense para análise e extração de 
dados, incluindo treinamentos.

Valor do projeto: R$ 389.500,00

Clique aqui para investir

Programa Ação

139 4414

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Moderniza%C3%A7%C3%A3o%20das%20Atividades%20de%20Intelig%C3%AAncia%20e%20Contraintelig%C3%AAncia%20de%20Seguran%C3%A7a%20P%C3%BAblica%20
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Instalação de Usina Fotovoltaica 
de Energia Elétrica em Risps e 
Aisps de Minas Gerais 

Valor por unidade/sede de Risp ou Aisp: R$ 242.407,00
Valor do módulo (10 unidades): R$ 2.424.070,00
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INVESTIR
Contratação de serviço para adequação de estru-
tura e instalação de usinas fotovoltaicas de energia 
elétrica, ligadas à rede da Cemig.

Clique aqui para investir

Programa Ação

139 4412

Capital/Custeio

Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Instala%C3%A7%C3%A3o%20de%20Usina%20Fotovoltaica%20de%20Energia%20El%C3%A9trica%20em%20Risps%20e%20Aisps%20de%20Minas%20Gerais
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Área meio

Construção do novo almoxarifado da Segurança Pública

Revitalização do mobiliário das unidades da Sejusp

Modernização tecnológica administrativa da Sejusp
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Construção do novo
almoxarifado da
Segurança Pública 
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INVESTIR
Construção de almoxarifado único, para otimização 
da gestão de suprimentos da Sejusp. Previsão de re-
dução nos custos logísticos a médio e longo prazos.

Valor do projeto: R$ 15.150.000,00 

Clique aqui para investir

Programa Ação

705 2500

Capital/Custeio

Capital e Custeio

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Constru%C3%A7%C3%A3o%20do%20novo%20almoxarifado%20da%20Seguran%C3%A7a%20P%C3%BAblica


35

Revitalização do mobiliário 
das unidades da Sejusp 

Kit para unidades prisionais:

Valor unitário estimado: R$ 121.920,00
Valor do módulo (para atendimento de 83 unidades): R$ 10.149.600,00

Kit para unidades socioeducativas:

Valor unitário estimado: R$ 125.510,00 
Valor do módulo (para atendimento de 3 unidades): R$ 486.760,00

Kit para diretorias regionais do Depen-MG:

Valor unitário estimado: R$ 34.370,00 
Valor do módulo (para atendimento de 19 regiões): R$ 653.030,00
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INVESTIR
Aquisição de armários, arquivos, cadeiras, camas, 
escaninhos, estantes, mesas, entre outros itens para 
unidades prisionais e socioeducativas existentes e 
a serem inauguradas, além de sedes de diretorias 
regionais do Departamento Penitenciário de Minas 
Gerais (Depen-MG).

Clique aqui para investir

Programa Ação

152 1060

Capital/Custeio

Capital

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Revitaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20mobili%C3%A1rio%20das%20unidades%20da%20Sejusp
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Modernização tecnológica 
administrativa da Sejusp 
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Aquisição de kits com 5 microcomputadores, 1 no-
tebook, 1 tablet, 6 licenças perpétuas de software 
Microsoft Office para todos os itens anteriores e 1 
switch 24 portas. 

Valor do kit: R$ 32,659.00

Clique aqui para investir

Programa Ação

152 1060

Capital/Custeio

Capital

INVESTIR

mailto:aspar%40seguranca.mg.gov.br?subject=Moderniza%C3%A7%C3%A3o%20tecnol%C3%B3gica%20administrativa%20da%20Sejusp
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