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APRESENTAÇÃO

A Polícia Civil de Minas Gerais - PCMG formaliza seu 
Portfólio de Projetos que organiza as demandas 
da Instituição para apresentação a potenciais 
entidades financiadoras e a parlamentares, com 
a finalidade de otimizar a captação de recursos 
externos pela PCMG. Os projetos apresentados 
visam à modernização da investigação criminal e ao 
aprimoramento do exercício das funções de polícia 
judiciária no estado, traduzindo a preocupação 
institucional com a excelência da atuação dos 
servidores administrativos e policiais civis mineiros, 
bem como com a sua saúde.
 
A adoção de tecnologias, de forma a promover a 
análise com inteligência e o tratamento transversal 
dos dados na investigação criminal, constitui um 
dos principais eixos dos programas derivados das 
diretrizes institucionais da PCMG. Há, ainda, atenção 
à reestruturação física das unidades prediais da 
PCMG que objetiva oferecer condições de trabalho 
mais adequadas a seus servidores. Conjugam-
se às ações logísticas aquelas que potencializam 
o desenvolvimento de estratégias que possam 
garantir o melhor atendimento ao cidadão e à 
promoção dos direitos humanos.
 
A PCMG destaca também projetos de capacitação 
continuada e obrigatória para seus servidores, 
como o aprimoramento do ensino à distância da 
Acadepol, a ampliação da oferta de cursos de pós-
graduação lato sensu e a realização de seminários 
sobre diversos temas que, cada vez mais, qualificam 
o policial civil na investigação criminal e no melhor 
atendimento ao cidadão. 

“Modernização da investigação criminal e aprimoramento 

do exercício das funções de polícia judiciária no estado.”

A PCMG busca se aperfeiçoar para 
prestar segurança pública de qualidade 
aos mineiros, especialmente para 
enfrentamento à criminalidade violenta, 
às organizações criminosas, à corrupção 
e a outros tantos crimes que retiram a 
tranquilidade da sociedade.

A PCMG, por meio do DETRAN,  é responsável pelos 
serviços relativos à habilitação do condutor e ao 
registro e licenciamento de veículos.  Nesse campo 
de atuação tem-se em perspectiva investimentos 
para reestruturar as unidades de trânsito nos 
aspectos da infraestrutura e tecnologia, sobretudo 
com a finalidade de melhor atender aos usuários de 
seus serviços.
 
Ao prestigiar o aprimoramento da Perícia Oficial, 
apresenta projetos de reestruturação dos Postos de 
Perícia Integrados e do Instituto Médico-Legal, bem 
como de aquisição de equipamentos e melhoria de 
processos, de forma a aperfeiçoar a prova material, 
por sua relevância ao lado das provas testemunhais 
e documentais. 

Almeja-se, enfim, reestruturar e fomentar as 
ações correcionais, com foco na eliminação 
de desvios de conduta funcional, primando 
pela qualidade do trabalho da PCMG. 
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O NEGÓCIO

Apuração de crimes e contravenções, por meio da investigação criminal cientificamente aplicada, e o exercício da 

polícia judiciária para o esclarecimento de autoria, materialidade, motivo e circunstância, bem como a identificação 

civil e criminal, o registro e licenciamento de veículos, a formação e o controle de condutores, objetivando a 

segurança pública, a promoção de direitos e o fortalecimento da democracia.

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

POLÍCIA CIVIL DE MINAS GERAIS



MISSÃO

Realizar a investigação criminal de forma eficiente e 

eficaz, impactando na redução da criminalidade, 

integrando a gestão coletiva da segurança pública e 

justiça criminal.

VALORES 

Garantia da efetividade dos direitos humanos

Excelência no atendimento ao cidadão

Ética nas relações internas e externas

Valorização e qualificação profissional

Unidade institucional

Disciplina como princípio e sustentáculo do 

autocontrole profissional

Hierarquia como instrumento de gestão e 

controle disciplinar

VISÃO

Ser reconhecida, por sociedade e governos, pela 

excelência na investigação criminal, no exercício 

das funções de polícia judiciária e como órgão 

essencial à construção das políticas de segurança 

pública, atuando na repressão qualificada e na 

mediação de conflitos.



PROTEGENDO O

FUTURO DA PAZ



OBJETIVO
Potencializar as ações de inteligência na atividade de investigação criminal, por meio da aplicação 

sistemática de técnicas e do uso de ferramentas e tecnologias que possam prevenir, neutralizar e reprimir 

atos criminosos de qualquer natureza.

DESCRIÇÃO
 

A atividade de investigação criminal desenvolvida pela Polícia Civil de Minas Gerais é fundamental para a 

prevenção e repreensão dos atos criminosos no estado. Nesse sentido, este programa visa a modernizar 

a investigação, por meio da estruturação dos fluxos e da introdução de tecnologias da informação para 

potencializar a inteligência policial nas atividades investigativas.

A modernização da investigação criminal está em consonância com os delineamentos do Sistema Único 

de Segurança Pública (Susp) instituído em 2018, que visa à atuação integrada, cooperativa e sistêmica dos 

órgãos de segurança pública. Uma das diretrizes do Susp é incentivar medidas para a modernização de 

equipamentos da investigação e para a padronização de tecnologia dos órgãos e instituições de segurança 

pública. Assim, é necessária não somente adquirir equipamentos e tecnologias, mas consolidar estratégias 

e fluxos para que esses instrumentos sejam, de fato, aplicados na investigação criminal.

Desse modo, as ações deste programa incluem a aquisição de tecnologias para fomentar a investigação 

criminal e a adoção da otimização de processos de tomada de decisão nessa esfera. Paralelamente, 

propõe-se a estruturação e a revisão dos fluxos aplicados nas delegacias policiais e nas agências de 

inteligência, de modo a promover o tratamento transversal dos dados e aprimorar e agilizar as atividades 

de investigação criminal.

PROGRAMA 1
MODERNIZAÇÃO DA INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
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Expansão do Plantão Digital na PCMG

Solução de multiconexão e gravação para videoconferência, terminal de videoconferência, TVs e racks de 
videoconferência para implantação do Plantão Digital em unidades policiais sedes de comarcas no Estado, 
no intuito de potencializar o atendimento da PCMG durante os plantões e, sobretudo, evitar deslocamentos 
desgastantes de vítimas, testemunhas, autores e policiais, retornando policiais civis para a atividade de 
investigação criminal.

Público Beneficiado: Polícia Civil, Polícia Militar e população mineira.
Custo global estimado: Implantação de 8 unidades no interior: R$ 380.000,00 (Capital)

Implantação de 5 salas na Central em Belo Horizonte: R$ 220.450,00 (Capital)

Solução de Business Intelligence (BI)

Ferramenta tecnológica de descoberta de dados que possibilita criar aplicações e painéis de análise interativa. 
Auxilia na análise de informações e na tomada de decisões estratégicas. A aquisição inclui suporte, manutenção 
e atualização por 12 meses.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 220.000,00 (Custeio)

Painéis de indicadores

Monitoramento dos indicadores de processos em tempo real, por meio de equipamentos de vídeo wall, 
compostos por quatro monitores de 55 polegadas e respectivos suportes para utilização de ferramenta de 
acesso a informações, contribuindo para tomada de decisão.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 35.000,00 (Capital)

R$ 220.000,00 (Custeio)
Total: R$ 255.000,00

Gravação de depoimentos no âmbito da investigação criminal 

Aquisição de câmeras, microfones e monitores para implantação de sistema audiovisual de gravação de 
depoimentos de testemunhas, interrogatórios de suspeitos e declarações de vítimas e de envolvidos realizados 
nas unidades policiais, com objetivo de otimizar a prestação do serviço de polícia judiciária pela PCMG. 

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 7.270,00 (Capital)
Custo Global Estimado: R$ 7.669.850,00 (Capital)

Unificação de plataforma de interceptação telefônica e telemática da PCMG

Aquisição e implantação de solução tecnológica de interceptação de informações telefônicas que permite a 
utilização e o controle integral das interceptações realizadas por todas as unidades de área da PCMG.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 3.250.000,00 (Custeio)
                                                R$ 24.000,00 (Capital)
                                                  Total: R$ 3.274.000,00

PROJETOS E AQUISIÇÕES
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Implantação de unidade básica do Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de Dinheiro–LAB-LD

Estrutura simplificada destinada às unidades de pequeno porte que realizam investigações de menor complexidade. 
A unidade básica é composta por equipamentos e licenças de softwares específicos com o fim de otimizar a 
capacidade investigativa da PCMG na apuração dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização 
criminosa e outros nos quais são necessárias análises de dados referentes a movimentações financeiras.  

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 13.578,00 (Capital)
                                               R$ 79.238,16 (Custeio)
                                               Total: R$ 92.816,16 (Cada unidade)

Expansão do Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de Dinheiro – LAB-LD com implantação 
de unidade intermediária no Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes e nos 
Departamentos de Polícia Civil de Uberlândia, Juiz de Fora, Montes Claros e Poços de Caldas 

Estrutura destinada às macrorregiões estabelecidas e unidades especializadas que realizam investigações de 
média complexidade e que detém maior estrutura de pessoal. A unidade intermediária do LAB-LD é composta por 
equipamentos e licenças de softwares específicos, com capacidade tecnológica avançada, com o fim de otimizar 
a capacidade investigativa da PCMG na apuração dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização 
criminosa e outros nos quais são necessárias análises de dados referentes a movimentações financeiras.  

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 102.490,00 (Capital)
                                                R$ 453.884,48 (Custeio)
                                                Total: R$ 556.374,48 (Cada unidade)

Fortalecimento da unidade avançada do Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de 
Dinheiro – LAB-LD

Unidade destinada à realização de investigações de maior complexidade e que exerce a coordenação técnica 
das demais unidades. A unidade avançada do LAB-LD é composta por equipamentos e licenças de softwares 
específicos, com capacidade tecnológica sofisticada, com o fim de otimizar a capacidade investigativa da PCMG 
na apuração dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e outros nos quais são 
necessárias análises de dados referentes a movimentações financeiras.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 169.286,00 (Custeio)

R$ 1.301.032,80 (Capital)
Total: R$ 1.470.318,80 

Viatura para serviço de polícia judiciária e confecção de carteiras de identidade (Delegacia Móvel)

Visa a ampliar e qualificar o atendimento policial civil à população mineira, tanto em locais mais distantes como 
em pontos estratégicos, como locais turísticos ou eventos específicos. A viatura tipo furgão funcionará como 
uma Delegacia Móvel, por meio da qual será possível prestar serviços de polícia judiciária e de expedição de 
documentos aos cidadãos, com agilidade e qualidade.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira. 
Custo Unitário Estimado: R$ 310.000,00 (Capital)
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Aquisição de Aeronaves Remotamente Pilotadas – RPA

Aquisição de aeronaves remotamente pilotadas para alocação em todas as Delegacias de Polícia de comarcas 
e Delegacias Regionais de Belo Horizonte que não dispõem do equipamento, bem como outras unidades 
estratégicas que necessitem desse recurso tecnológico.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira. 
Custo Unitário Estimado: R$ 35.000,00 (Capital)

Solução de tecnologia para análise de dados e vínculos

Ferramenta de análise de dados e vínculos para produção de conhecimento e representação gráfica, com 
recursos que permitam visualizações de redes, análise de rede social e visualizações geoespaciais ou temporais, 
facilitando a revelação de conexões e padrões ocultos nos dados. A aquisição inclui suporte, manutenção e 
atualização por 12 meses.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 39.300,00 (Custeio)

 
Solução para extração de dados telefônicos

Soluções e ferramentas para a extração de dados de smartphones e tablets, com capacidade para obter 
acesso aos dados de aparelhos bloqueados ou quebrados com o objetivo de agilizar as investigações 
e desconcentrar as demandas mais comuns para as unidades do interior do Estado. Visa à aquisição de 
equipamentos para atendimento eficaz e célere das demandas da capital e das unidades de coordenação 
no interior. O projeto contempla aquisição ou atualização de software com suporte e garantia de 3 anos e 
computador de alto desempenho.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira. 
Custo Unitário Estimado: Atualização do software: R$ 165.00,00 (Custeio) 
                                                     Aquisição do software: R$ 211.204,00 (Custeio) 
                                                                                                R$ 21.796,00 (Capital) 
                                                                                               Total da aquisição: R$ 233.000,00
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CENTENÁRIA AO

LUTAR PELA PAZ



OBJETIVO
Melhorar as condições de infraestrutura e logística da Polícia Civil, de forma a garantir a estrutura necessária 

para o atendimento ao cidadão e cumprimento das funções de polícia judiciária e de investigação 

criminal, bem como para fornecer aos servidores condições e equipamentos adequados ao exercício de 

suas funções.

DESCRIÇÃO
 

O trabalho desenvolvido pela Polícia Civil é fundamental para garantir a segurança aos cidadãos e a 

preservação da ordem pública. Nesse sentido, este programa tem a finalidade de promover a melhoria 

das condições de trabalho do policial civil, proporcionando atendimento adequado ao cidadão.

Este programa compila diversas ações para a melhoria da infraestrutura física e patrimonial da PCMG, o 

que abrange a renovação da frota de veículos e do armamento, bem como a aquisição de mobiliário, 

de equipamentos de informática e outros itens imprescindíveis à prestação efetiva do serviço de polícia 

judiciária. Estão compreendidas no escopo do programa a realização de reformas e construções de 

unidades prediais da PCMG, especialmente as necessárias para otimizar a prestação dos serviços e garantir 

atendimento digno ao cidadão. As reformas terão enfoque nas condições estruturais das edificações, 

sobretudo em relação às coberturas (telhados), estado de conservação das instalações elétricas e sistemas 

de prevenção e combate a incêndio.

Além de contribuir para o bem-estar e a segurança dos servidores, a renovação de armamentos e frota 

de veículos potencializa as atividades de investigação criminal.

As ações para a aquisição de mobiliário e equipamentos de informática visam a assegurar a adequada 

atuação do policial civil, pois estão direcionadas a garantir infraestrutura apropriada ao bom atendimento 

do cidadão nas Unidades Policiais.

PROGRAMA 2
REESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL
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PROJETOS E AQUISIÇÕES

Viaturas caracterizadas e descaracterizadas 

Modernizar a frota de veículos com a renovação gradual das viaturas, proporcionado redução no tempo e custo 
de sua manutenção, com o fim de potencializar as investigações criminais e a redução da criminalidade.

Viatura caracterizada básica

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 103.000,00 (Capital)

Viatura descaracterizada básica

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 85.000,00 (Capital)

Viatura caracterizada com cela tipo SUV

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 140.000,00 (Capital)

Viatura caracterizada com cela tipo caminhonete

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 185.000,00 (Capital)

Veículo para abastecimento das aeronaves do hangar

Caminhão-tanque utilizado para o abastecimento das aeronaves da PCMG, o que promoverá maior autonomia, 
economia e melhoria na gestão do abastecimento, assim como otimização dos serviços de apoio aéreo 
prestados pela PCMG.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 508.000,00 (Capital)

Viatura adaptada para transporte de cadáver – “Rabecão” 

Renovação da frota desse modelo de veículo de modo a proporcionar maior qualidade e agilidade na prestação 
do serviço de transporte de corpo, cuja vítima teve morte violenta ou suspeita, assegurando respeito e dignidade 
aos respectivos familiares.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 395.000,00 (Capital)

*Imagens Ilustrativas



Armamento

Renovação dos equipamentos bélicos da PCMG com a aquisição de armas modernas e seguras, objetivando 
garantir a segurança da população mineira e dos policiais civis.

Pistola calibre .9mm

Armamento de porte para defesa do cidadão e do policial civil.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 3.100,00 (Capital)

Fuzil/Carabina calibre 5.56 x 45 mm

Armamento portátil de alta energia com funcionamento semiautomático e repetição 
para proteção do policial e da sociedade em situações de alta periculosidade.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 11.000,00 (Capital)

Espingarda Pump calibre 12

Armamento portátil de repetição com sistema de ação deslizante para proteção do 
policial e da sociedade em situações de agressão ou de necessidade de dispersão de 
pessoas.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 3.500,00 (Capital)

Submetralhadora calibre .9mm

Arma de fogo portátil de sistema automático para proteção do policial e da sociedade 
em situações de alta periculosidade.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 7.000,00 (Capital)

Kit de armamento para delegacia

Conjunto de armamento composto por um fuzil calibre 5.56 x 45mm, duas espingardas calibre 12 e duas 
submetralhadoras calibre .9mm.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 32.000,00 (Capital)

*Imagens Ilustrativas

20 OBJETIVO - REESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL



Equipamentos de Informática

Renovação dos equipamentos de informática da PCMG para suporte a unidades que realizam as atividades de 
polícia judiciária, melhorando o trabalho de investigação criminal e os demais serviços prestados à sociedade.

Microcomputador modelo padrão

Equipamento completo composto por gabinete, monitor, teclado e mouse, com 
configuração mínima de HD de 500 GB, 8 GB de memória, Windows 10 Pro, Monitor 
de 21,5 polegadas e estabilizador. 

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 5.500,00 (Capital)

Microcomputador modelo avançado

Equipamento completo composto por gabinete, monitor, teclado e mouse, com 
configuração mínima de HD de 1 TB, 16 GB de memória, placa de vídeo, Windows 10 
Pro, Monitor de 21,5 polegadas e estabilizador.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 7.000,00 (Capital)

Scanners de mesa vertical

Equipamento para digitalização de imagens e documentos.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 2.000,00 (Capital)

Impressora a laser

Equipamento para impressão de documentos. 

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$2.500,00 (Capital)

Kit de informática

Aquisição de conjunto de equipamentos de informática contendo sete microcomputadores modelo padrão, 
uma impressora e um scanner.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 43.000,00 (Capital)

*Imagens Ilustrativas
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Segurança patrimonial de unidades

Sistema de monitoramento e segurança patrimonial com CFTV, alarme, sensores infravermelhos de presença, 
serviço de manutenção e comunicação e instalação de cofres/salas-cofre nas unidades prediais da PCMG, 
otimizando a aplicação dos recursos humanos e fomentando a investigação criminal.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: Departamento: R$ 21.600,00 (Capital)

R$ 50.000,00 (Custeio) 
Total: R$ 71.600,00

Regional: R$ 20.800,00 (Capital)
R$ 30.000,00 (Custeio)
Total: 50.800,00

Delegacia: R$ 10.800,00 (Capital)
R$ 15.000,00 (Custeio)
Total: R$ 25.800,00

Reforma das Unidades Operacionais

Visa a proporcionar atendimento digno e adequado aos cidadãos e aos servidores da PCMG, reparando 
problemas de vazamento, infiltração, hidráulicos e elétricos, e outros reparos que se fizerem necessários. 

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.

Reforma e reestruturação do campus e edificações da Acadepol (construção de novo auditório e 
alojamentos, readequação do auditório do prédio administrativo e reforma de outras dependências) 

Melhoria nas instalações destinadas aos treinamentos, à formação policial, à capacitação continuada, à 
realização de eventos acadêmicos, formaturas, cerimônias e palestras, isto porque, na atualidade, a estrutura 
física dos prédios da Acadepol encontra-se precária e não atende satisfatoriamente às necessidades da PCMG. 
 
Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.

Reforma das instalações do Colégio Ordem e Progresso 
Promoção de melhorias estruturais no Colégio Ordem e Progresso, criando ambiente adequado para o ensino 
e a aprendizagem dos alunos.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 283.684,13 (Custeio)

Reestruturação do Canil

Reforma das edificações físicas para a reestruturação das atividades do Canil da PCMG, com o objetivo de preservar 
a saúde dos cães e potencializar as ações de investigação que contam com o emprego desses animais.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 400.000,00 (Custeio)

Kit escritório

Mobiliário composto por estação de trabalho, mesas, cadeiras e armários necessários ao desempenho dos 
trabalhos realizados nas delegacias, proporcionando adequado atendimento ao público e melhores condições 
de trabalho para os servidores.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira. 
Custo Unitário Estimado: R$ 20.340,00 (Capital)

22 OBJETIVO - REESTRUTURAÇÃO LOGÍSTICA E PATRIMONIAL



VALENTES, 

ERGUEI A BANDEIRA



   OBJETIVO

Desenvolver atividades de aperfeiçoamento profissional voltadas aos servidores da Polícia Civil em áreas 

prioritárias e estratégicas, vinculadas à investigação policial, como inteligência policial, gestão pública e 

investigação de crimes de corrupção, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

DESCRIÇÃO
 

A modernização da investigação criminal impõe que os policias civis estejam preparados e devidamente 

capacitados. Dessa maneira, este programa engloba a realização de atividades de capacitação e 

aperfeiçoamento profissional dos servidores em áreas de atuação estratégica, como o combate ao crime 

organizado e à lavagem de dinheiro.

Crimes como corrupção, sonegação fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro geram enorme 

dano à sociedade e demandam ações de investigação específicas. Assim, é fundamental a capacitação 

dos policiais civis nessas áreas para combate a esses crimes e, a partir disso, possibilitar maior contribuição 

por parte da Instituição para a construção de uma cultura de integridade no país. 

Outra prioridade da PCMG consiste em fortalecer a inteligência policial. Desse modo, a realização de 

curso com essa temática objetiva amplificar o emprego desta ferramenta na atuação do policial civil.

A qualificação dos servidores da PCMG em cursos de aperfeiçoamento/capacitação é importante para 

que a Instituição ofereça soluções inovadoras e respostas mais eficientes à sociedade, possibilitando 

economia de custos operacionais e melhoria da qualidade dos serviços prestados.

PROGRAMA 3
APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA
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PROJETOS E AQUISIÇÕES

Contratação de seminários

A realização de seminários diversos tem por escopo capacitar os servidores da PCMG sobre temas afetos à 
investigação criminal e à polícia judiciária, possibilitando a reflexão e a inovação no trabalho policial. 

Seminário sobre Polícia Judiciária – Investigação Criminal e Inteligência Policial

A investigação criminal é a atividade precípua da PCMG e está imbricada na inteligência policial.  Assim, 
a realização de seminário sobre o tema objetiva a capacitação dos servidores da Instituição quanto à 
investigação com inteligência aplicada, visando alcançar a excelência dos trabalhos prestados à sociedade. 

Seminários sobre Lavagem de Dinheiro, Corrupção, Sonegação Fiscal e Organização Criminosa

Os seminários visam a qualificar os servidores da Instituição em investigação de crimes de lavagem de 
dinheiro, corrupção, sonegação fiscal, organização criminosa, entre outros, objetivando o ressarcimento dos 
cofres públicos, além de oferecer respostas rápidas e eficientes contra os atos que violem os interesses da 
sociedade, maior vítima dos denominados “crimes de colarinho branco”.

Seminários de Direito Administrativo Disciplinar

A realização do seminário com essa temática destina-se a capacitar os servidores que atuam nas investigações 
correcionais,  tornando mais eficaz a apuração de infrações administrativas e a consequente responsabilização 
dos agentes públicos infratores pelos atos cometidos no serviço público.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.

Contratação de Curso de Gestão Pública para gestores da PCMG

Formação dos servidores da PCMG na gestão pública para que contribuam com o desenvolvimento de políticas 
públicas na área de segurança e busquem soluções inovadoras em projetos, processos e normas a fim de dar 
respostas mais eficientes à sociedade, estimulando a adoção de estratégias que promovam maior dinamismo 
dos trabalhos e, por conseguinte, gerem aumento na produtividade e na resolução dos crimes.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.

Implantação da educação continuada

A educação continuada visa a promover o aprimoramento dos servidores da PCMG de modo a atualizar seus 
conhecimentos e ações e a torná-los expertos na investigação criminal que, cada vez mais, abrange processos e 
procedimentos com uso de ferramentas tecnológicas e conhecimentos transversais e multidisciplinares.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira. 

25OBJETIVO    - APRIMORAMENTO DA FORMAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA



Implementação de cursos de capacitação continuada de atendimento ao público

Os cursos objetivam qualificar os servidores da PCMG no atendimento ao público de forma mais eficiente e 
eficaz, possibilitando a prestação de serviço de qualidade, garantindo melhores resultados e transmitindo à 
sociedade maior satisfação em relação aos serviços prestados e ampliação da sensação de segurança.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.

Capacitação em DVI

A capacitação em DVI (Identificação de Vítimas de Desastre em Massa) é de fundamental importância para 
as forças de segurança, incluindo a PCMG. A tragédia ocasionada pelo rompimento da barragem da Mina do 
Córrego do Feijão em Brumadinho/MG revelou a necessidade de conhecimento dos policiais civis em casos 
de desastre de massa, com a compreensão do processo de gerenciamento de um desastre, bem como o 
conhecimento dos métodos internacionais de identificação de vítimas. Pretende-se capacitar os policiais civis 
em DVI para atuação em diferentes eixos, considerando as peculiaridades de cada carreira, com atividades 
teórico-práticas, dada a complexidade do tema. 

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado:  R$ 585.000,00 (Custeio)

Expansão dos cursos de pós-graduação lato sensu

O curso de pós-graduação lato sensu tem como objetivo formar o servidor da PCMG, por meio da reflexão 
e do uso de novas metodologias relacionadas à segurança pública, aperfeiçoando seu conhecimento e 
otimizando a prática profissional. A expansão dos cursos de pós-graduação lato sensu permitirá capacitar 
maior número de servidores nas mais diversas áreas do conhecimento e da atuação da PCMG, produzindo 
pesquisas específicas que possam subsidiar a construção de políticas públicas adequadas ao enfrentamento 
da criminalidade.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.

Aprimoramento do ensino à distância

Aquisição de equipamentos adequados para a produção de cursos para a Plataforma EAD da PCMG, com 
implementação de tecnologia avançada para transmissão, por videoaulas, de cursos e seminários de capacitação 
para todos os servidores da PCMG.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 28.000,00 (Capital)
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SEJA A VIDA

A NOSSA MISSÃO



   OBJETIVO

Melhorar o atendimento à população mineira em todas as unidades da Polícia Civil para que os cidadãos 

possam ser acolhidos em locais mais adequados e apropriados, compreendida a devida orientação e 

efetivação de direitos fundamentais.

DESCRIÇÃO
 

Readequação de estruturas da Polícia Civil para realização de atendimentos mais adequados e humanizados 

a todos os cidadãos que procurem a Instituição, implementando-se ambientes que favoreçam a segurança 

e a tranquilidade das vítimas, de maneira que possam ser atendidas com dignidade.

De forma especial, a Polícia Civil tem buscado garantir os direitos da criança e do adolescente vítimas, 

com a criação de um ambiente adequado para lhes proporcionar segurança, privacidade, conforto 

e condições de acolhimento, o que inclui a capacitação de servidores para o emprego da técnica do 

depoimento especial, que compreende o uso dos princípios básicos da entrevista cognitiva, conforme 

determinação legal. Os servidores da Polícia Civil devem estar aptos a exercer o apoio, a orientação e o 

encaminhamento da vítima ou testemunha e seus familiares a órgãos de assistência material e emocional, 

quando necessário, durante e após o procedimento policial, de forma a garantir a efetividade dos direitos 

humanos. 

Pretende-se ainda expandir o acolhimento humanizado e adequado (integral) às mulheres vítimas 

de violência sexual, com a estruturação, em todas as unidades da PCMG, de locais apropriados e com 

policiais civis capacitados no atendimento às vítimas de violência doméstica, para, assim, amenizar o 

sofrimento da mulher e evitar a revitimização.

PROGRAMA 4
MELHORIA DO ATENDIMENTO DA PCMG
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PROJETOS E AQUISIÇÕES

Implantação de sistema de avaliação da qualidade do atendimento

Contratação de sistema de avaliação da qualidade do atendimento e implantação de “totem eletrônico” em 
Delegacias Regionais da PCMG. O projeto contempla a contração pelo período de 2 anos.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 24.000,00 (Custeio)
Custo Global Estimado: R$ 1.824.000,00 (Custeio)

Implantação de protocolo de humanização do atendimento a mulheres vítimas de violência sexual

Aquisição de insumos para atendimento às vítimas de violência sexual (exame pericial).

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 500.000,00 (Custeio)

Implantação de depoimento especial para crianças e adolescentes vítimas e testemunhas 

Adaptação de espaço físico das Delegacias de Polícia Especializadas de Proteção à Criança e ao Adolescente, 
contemplando reforma, aquisição de equipamentos e brinquedoteca para implantação de depoimento 
especializado de criança e adolescente vítima ou testemunha de violência, nos termos da legislação.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 45.000,00 (Capital)

Investigador Mirim

Realização de ciclo de palestras em escolas públicas municipais e estaduais de ensino fundamental com o 
objetivo de estabelecer relação de confiança e proximidade entre polícia e comunidade, partindo da atuação 
junto às crianças. O projeto busca levar ao conhecimento dos alunos, seus familiares e dos profissionais da 
escola, as funções e áreas de atuação da PCMG, sobretudo quanto ao papel do Investigador de Polícia.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 51.850,00 (Custeio)
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PREVALECE O

SENTIDO MAIS FORTE



   OBJETIVO
Modernizar a identificação civil, em âmbito estadual, por meio da implantação de solução automatizada 

de gestão biométrica para captura eletrônica de impressões digitais, fotografias e assinatura, bem como 

a automação do processo de emissão de carteiras de identidade, garantindo maior controle, economia 

e efetividade na identificação civil. Visa também a auxiliar na certificação de pessoas e identificação de 

suspeitos de autorias delitivas, por meio da análise biométrica automatizada de impressões ou latentes 

digitais e reconhecimento facial e, com isso, permitir, conforme necessidade, o compartilhamento de 

informações com demais órgãos e instituições. 

DESCRIÇÃO
 

O Instituto de Identificação da PCMG necessita ser modernizado, desincumbindo-se de atividades 

burocráticas, para alcançar maior eficiência e economicidade, por meio do incremento de tecnologia, a 

fim de centrar esforços em sua atividade principal que consiste na identificação de pessoas, seja por meio 

da expedição da carteira de identidade, da certificação da identidade ou, ainda, do registro de natureza 

policial ou judicial.

A modernização da identificação civil e criminal envolve a implantação de Sistema Automático 

de Identificação Biométrica (Abis), que proporcionará melhoria significativa das informações de 

identificação civil e criminal em Minas Gerais, a partir da informatização de processos. Objetiva-se 

realizar a contratação de empresa especializada no fornecimento de solução automatizada de gestão 

biométrica, composta por reconhecimento de impressões digitais, reconhecimento por impressão 

palmar, reconhecimento facial, inspeção humana, automação do processo de emissão da carteira de 

identidade e gestão da identificação criminal, para identificação civil e criminal aplicável às necessidades 

do Instituto de Identificação, incluindo os serviços de implantação, manutenção, customização, suporte, 

treinamento e infraestrutura tecnológica.

Por meio da contratação pretendida, tem-se a perspectiva de uma real melhoria para a gestão, o controle, 

e a redução de gastos e de falhas na continuidade dos serviços. Além disso, a medida proporcionará 

maior capacidade de investigação de práticas criminosas no estado, a eliminação do risco de prisões 

equivocadas, a identificação de pessoas que apresentem identidade falsa, maior agilidade e redução 

no tempo do serviço de emissão de carteira de identidade, com reflexos positivos imediatos na vida do 

cidadão mineiro. 

PROGRAMA 5
MODERNIZAÇÃO DA IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL
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Sistema Abis

Solução automatizada de identificação biométrica, por meio de impressões digitais e fotografias, contribuindo 
para a automação do processo de emissão de carteiras de identidade, certificação de pessoas e identificação de 
suspeitos de autorias delitivas. Compõe-se de estações de captura e pesquisa/confronto de impressões digitais 
e fotografias, insumos para impressão da identificação civil nos municípios do estado de Minas Gerais e sistemas 
automatizados de gestão.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 153.000.000,00 (Capital) ou R$ 30.600.000,00/ano (2022 a 2026)

PROJETOS E AQUISIÇÕES
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PARA QUE O MAL NÃO 

PERDURE JAMAIS



   OBJETIVO

Aprimorar a produção da prova material para contribuir com a elucidação de crimes, especialmente os 

violentos, além de criar ambientes humanizados para o atendimento dos cidadãos que necessitem dos 

serviços de Medicina Legal e de Perícia Criminal no estado de Minas Gerais. 

DESCRIÇÃO
 

O Órgão Oficial de Perícia Criminal do estado de Minas Gerais é parte integrante da estrutura da Polícia 

Civil e atua de forma regionalizada em todo o estado. Atualmente, em Minas Gerais, há Seções Técnicas 

Regionais de Criminalística (STRCs) e Postos Médicos-Legais (PMLs) que atendem à demanda pericial do 

interior e da região metropolitana. Na capital mineira funcionam o Instituto Médico-Legal e o Instituto 

de Criminalística, unidades periciais especializadas, onde se concentram as mais diversas espécies de 

exames e análises forenses e que também prestam suporte às unidades periciais e de medicina legal do 

interior e da RMBH.

 

O aperfeiçoamento da Perícia Oficial tem como foco o incremento da qualidade do trabalho pericial, 

a otimização dos processos, a aquisição de equipamentos e ferramentas tecnológicas, a melhoria das 

estruturas físicas existentes, bem como a construção das que se fazem necessárias para a realização dos 

exames periciais.

Assim, é necessário promover incremento na atividade pericial no estado de Minas Gerais com a 

modernização de equipamentos e tecnologia, além de estrutura logística, reduzindo custos e propiciando 

a elaboração célere de laudos periciais com a máxima qualidade e assertividade, agilidade e pertinência, 

de maneira a contribuir com a investigação  criminal e gerar maior segurança na apuração das infrações 

criminais. 

PROGRAMA 6
APERFEIÇOAMENTO DA PERÍCIA OFICIAL
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Construção da Central de Custódia de Vestígios

Estruturação da Central de Custódia de Vestígios da PCMG, com espaço físico compatível com o volume 
de material a ser custodiado, respeitando as características de armazenamento para cada tipo de vestígio, 
sendo necessária a aplicação de soluções tecnológicas de rastreabilidade dos vestígios. O espaço deverá estar 
provido de monitoramento eletrônico, bem como controle de acesso.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 5.000.000,00 (Capital)

R$ 2.500.000,00 (Custeio)
Total: R$ 7.500.000,00

Reforma e construção de Postos de Perícias Integradas (PPIs)

Construção e reforma dos Postos de Perícias Integradas (PPIs) que abrangem conjuntamente a Perícia Criminal 
e a Medicina legal, de forma a otimizar as ações e melhorar a prestação do serviço à sociedade em cada 
município onde há atendimento pericial e médico-legal, possibilitando atendimento da perícia oficial com 
qualidade e celeridade, com o emprego de tecnologias adequadas em uma estrutura com logística integrada 
das atividades, reduzindo custos e agilizando a entrega de laudos periciais, conforme a seguinte distribuição: 

Postos de Perícias Integradas - Reforma 

Betim, Diamantina, Frutal, Governador Valadares, Guanhães, Januária, Passos, Patos de Minas, Poços de Caldas, 
São João Del Rei, Uberaba e Viçosa.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira. 
Custo Unitário Estimado: R$ 500.000,00 (Capital)

 R$ 2.000.000,00 (Custeio)
Total: R$ 2.500.000,00

Postos de Perícias Integradas de um pavimento - Construção

Alfenas, Almenara, Araguari, Araxá, Bom Despacho, Campo Belo, Capelinha, Caratinga, Conselheiro Lafaiete, 
Contagem, Formiga, Guaxupé, Itabira, Itajubá, Ituiutaba, Iturama, João Monlevade, Leopoldina, Manhuaçu, 
Muriaé, Nanuque, Nova Lima, Nova Serrana, Ouro Preto, Pará de Minas, Paracatu, Patrocínio, Pedra Azul, Pirapora, 
Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Lourenço, São Sebastião do Paraíso, Taiobeiras, Três 
Corações, Ubá e Varginha.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira. 
Custo Unitário Estimado: R$ 5.000.000,00 (Capital)

Postos de Perícias Integradas de dois pavimentos - Construção

Barbacena, Curvelo, Divinópolis, Ipatinga, Juiz de Fora, Lavras, Montes Claros, Pouso Alegre, Sete lagoas, Teófilo 
Otoni, Uberlândia, Unaí e Vespasiano.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira. 
Custo Unitário Estimado: R$ 10.000.000,00 (Capital)

PROJETOS E AQUISIÇÕES
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Construção do Núcleo Integrado de Perícias – NIP 

Construção de uma sede única na capital do estado que reúna no mesmo espaço físico o Instituto Médico-
Legal (IML) e o Instituto de Criminalística (ICMG). Pretende-se, com a construção do NIP, articular e integrar 
a perícia criminal e a medicina legal, otimizando recursos logísticos, tecnológicos e humanos, o que trará 
celeridade à produção de laudos periciais com a máxima qualidade. O NIP permitirá redução dos custos para 
manutenção da unidade em função do compartilhamento da área meio.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado:  R$ 60.000.000,00 (Capital)

Aprimoramento da identificação papiloscópica  

Aquisição  de mobiliários, equipamentos especiais e produtos químicos destinados ao levantamento 
papiloscópico a ser disponibilizado para as Seções Técnicas Regionais de Criminalística, de modo a agilizar e 
potencializar a coleta adequada dos vestígios existentes.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 59.000,00 (Custeio)

R$ 70.500,00 (Capital)
Total: R$ 129.500,00

Modernização e ampliação do Banco de Perfis Genéticos de DNA da PCMG

Aprimoramento dos equipamentos e da estrutura para certificação do Banco de Perfis Genéticos de DNA 
da PCMG, com o aumento do número de perfis genéticos de condenados cadastrados, a fim de auxiliar na 
apuração criminal e na instrução processual, minimizando a possibilidade de erro judiciário.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 4.990.000,00 (Capital)

Equipamentos periciais para estruturação das unidades periciais do interior do Estado 

Aquisição de equipamentos periciais para suporte às análises forenses, tais como balanças, drones, lupas, 
lanternas, trenas, serras, aspiradores cirúrgicos, câmaras frias, detectores de metal, focos cirúrgicos, dentre 
outros itens de uso no trabalho diário dos servidores.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira
Custo Global Estimado: R$ 352.000,00 (Capital)

Atualização do equipamento Evofinder   

Aquisição de software para cadastro de projéteis e estojos utilizados em crimes para aumentar a taxa de 
elucidação, proporcionando mais eficiência ao processo investigativo e judicial, além de ampliação do 
“Banco de Dados de armas e munições”.  O projeto prevê ainda a aquisição de equipamentos de informática 
e mobiliário.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 8.000.000,00 (Custeio)

R$ 350.000,00 (Capital)
Total: R$ 8.350.000,00
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Otimização dos arquivos físicos das unidades periciais do interior do Estado

Aquisição e modernização da estrutura física de arquivos de laudos periciais, emitidos antes da implantação 
do sistema PCnet, e de documentos que necessitam ser mantidos arquivados nas unidades periciais do 
interior do estado, por meio de sua completa digitalização. A digitalização desses documentos, com respectiva 
autenticação por assinatura digital, além de garantir a preservação da informação neles contidas, permite a 
melhor utilização dos espaços e a organização adequada dos documentos.

Público Beneficiado: Polícia Civil, Judiciário e população mineira
Custo Global Estimado: R$ 380.000,00 (Capital)
                                             R$ 220.000,00 (Custeio)
                                             Total:  R$ 600.000,00

Modernização dos arquivos físicos do Instituto de Criminalística 

Aquisição e modernização da estrutura física de arquivos de laudos periciais, emitidos antes da implantação 
do sistema PCnet, e de documentos que necessitam ser mantidos arquivados no Instituto de Criminalística,  
por meio de sua completa digitalização. A digitalização desses documentos, com respectiva autenticação por 
assinatura digital, além de garantir a preservação da informação neles contidas, permite a melhor utilização 
dos espaços e a organização adequada dos documentos.

Público Beneficiado: Polícia Civil, Judiciário e população mineira
Custo Global Estimado: R$ 1.000.000,00 (Capital)
                                             R$ 450.000,00 (Custeio)
                                            Total:  R$ 1.450.000,00

Modernização das Perícias Audiovisuais do Instituto de Criminalística

Os exames periciais envolvem a análise e o processamento de grande volume de dados de áudio, imagem 
e vídeo de vários formatos, armazenados em diversos tipos de mídia (CD, DVD, pen-drive, entre outros). 
Essas perícias são realizadas por softwares exigentes em termos de desempenho e, em consequência, há 
necessidade de computadores com especificações mais avançadas, que possibilitem maior capacidade de 
processamento de dados, bem como monitores de dimensões específicas, que aperfeiçoam a análise pelos 
Peritos Criminais.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira
Custo Global Estimado: R$ 298.000,00 (Capital)
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NOSSA LEI É

A LEI DEFENDER



   OBJETIVO

Aprimorar as ações de orientação, fiscalização e correição das atividades funcionais e das condutas dos 

servidores da PCMG com foco na melhoria contínua dos trabalhos realizados pela Corregedoria-Geral de 

PCMG e na excelência da atuação policial civil.

DESCRIÇÃO
 

A atividade correcional é primordial para a manutenção da ordem institucional e constitui instrumento 

basilar para o fortalecimento da Polícia Civil e para a garantia da qualidade de sua atuação.

Nesse sentido, a Polícia Civil pretende fortalecer as atividades desenvolvidas pela Corregedoria, por 

meio da reestruturação dos Núcleos Correcionais, da implantação de ações de prevenção e controle, da 

implantação de uma Unidade Intermediária do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro – 

LAB-LD e da modernização da Agência de Inteligência sob sua responsabilidade.

Tais ações têm o propósito de melhorar as condições de trabalho da Corregedoria, propiciando a 

desconcentração das atividades, de modo a otimizar a apuração das transgressões disciplinares e 

infrações penais praticadas por servidores da PCMG. Com a criação do Núcleo de Orientação, Prevenção 

e Controle da PCMG a Instituição investe em ações educativas e preventivas, evitando a ocorrência de 

atitudes contrárias à lei ou não condizentes com a ética profissional. Além disso, busca o aperfeiçoamento 

e a ampliação dos serviços de investigação e inteligência com soluções tecnológicas, especialmente no 

que tange à apuração da prática de crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção e 

outras ações delituosas cometidas por servidores da Instituição.

Dessa forma, a Polícia Civil direciona suas ações com vistas à disciplina e à integridade, atuando com 

responsabilidade, transparência e dando exemplo de boa governança.

PROGRAMA 7
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PROJETOS E AQUISIÇÕES

Reestruturação dos Núcleos Correcionais

Objetiva a modernização e o fortalecimento de núcleos correcionais para aperfeiçoar os trabalhos de 
apuração de transgressões disciplinares e de infrações administrativas e penais imputadas aos servidores da 
PCMG, além de auxiliar nas ações preventivas, com foco no fortalecimento institucional.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 238.927,84 (Capital)

Implantação do Núcleo de Orientação, Prevenção e Controle da PCMG

Tem por finalidade proporcionar melhores condições para a atuação preventiva da Corregedoria-Geral de 
Polícia Civil a fim de inibir a prática do desvio funcional, no âmbito disciplinar e criminal, pelos servidores 
dos quadros de pessoal da PCMG, promovendo o fortalecimento da idoneidade funcional, o aprimoramento 
profissional e a busca da excelência da atuação policial civil. 

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 238.927,84 (Capital)

Expansão do Laboratório de Tecnologia de Combate à Lavagem de Dinheiro–LAB-LD com implantação  
de  unidade  intermediária  na  Corregedoria-Geral  de  Polícia  Civil 

Cuida-se de implementar estrutura intermediária do LAB-LD que realiza investigações de média complexidade 
e que detém média estrutura de pessoal. A unidade intermediária do LAB-LD é composta por equipamentos e 
licenças de softwares específicos, com capacidade tecnológica avançada, com o fim de otimizar a capacidade 
investigativa da PCMG na apuração dos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa e 
outros nos quais são necessárias análises de dados referentes a movimentações financeiras.  

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 102.490,00 (Capital)
                                                R$ 453.884,48 (Custeio)
                                                Total: R$ 556.374,48

Modernização da Agência de Inteligência da Corregedoria-Geral de Polícia Civil de Minas Gerais 

Tem por objetivo fortalecer a Agência de Inteligência na Corregedoria-Geral de Polícia Civil, por meio do uso 
de ferramentas tecnológicas adequadas e da modernização dos instrumentos de trabalho, para intensificação 
e melhoria da produção de conhecimento e aperfeiçoamento das apurações de transgressões disciplinares 
e de infrações administrativas e penais imputadas aos servidores da PCMG, incrementando a atividade 
investigativa.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 93.850,66 (Capital)
                                                R$ 261.195,00 (Custeio)
                                                Total: R$ 355.045,66                                                    
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   OBJETIVO

Aprimorar os serviços relativos ao registro e licenciamento de veículo automotor e à habilitação e 

controle do condutor, bem como à educação do trânsito, promovidos pelo DETRAN/MG, por meio de 

sua reestruturação física e logística e da modernização dos processos de trabalho e das tecnologias 

utilizadas pelo órgão.

DESCRIÇÃO
 

O órgão oficial de trânsito do estado de Minas Gerais, o DETRAN/MG (Departamento de Trânsito do 

estado de Minas Gerais) é parte integrante da estrutura da Polícia Civil e atua na capital e no interior do 

Estado. 

O DETRAN/MG possui também como objetivo a promoção da segurança no trânsito e a cidadania, 

potencializando as atividades investigativas e administrativas nas áreas de habilitação, registro de veículos 

e educação para o trânsito, com elevados padrões de qualidade.

Com isto, a Polícia Civil apresenta projetos que buscam elevar e potencializar a atuação do DETRAN/MG em 

busca da excelência em gestão e satisfação de seus usuários.

Pretende-se fortalecer as campanhas de educação no trânsito promovidas pelo DETRAN/MG e, assim, 

reduzir o número de acidentes de trânsito, bem como desenvolver ferramentas para melhor atendimento 

aos cidadãos com necessidades especiais, isso por meio da aquisição de simulador para exames relativos à 

habilitação do condutor PNE, assim como da implantação da prova de legislação eletrônica em libras.

Ainda com foco no usuário dos diversos serviços prestados pelo DETRAN/MG, pretende-se modernizar e 

ampliar a infraestrutura do órgão. O fomento ao parque tecnológico do DETRAN/MG e à sua infraestrutura 

física e logística promoverá maior agilidade no atendimento e conforto para o público, assim como 

assegurará condições adequadas de trabalho aos seus servidores. 

PROGRAMA 8
APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRÂNSITO
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PROJETOS E AQUISIÇÕES

Aquisição de simulador de exames para PNE

Aquisição de simulador para a realização de exames em pessoas com necessidades especiais - PNE, junto 
à Seção de Exames Especiais, com o objetivo de tornar a avaliação da força motora, dos movimentos e 
da capacidade de dirigir dessas pessoas de forma mais precisa e objetiva, auxiliando na indicação das 
adaptações veiculares necessárias e, consequentemente, ampliando a segurança no trânsito.

Público Beneficiado: Polícia Civil, cidadãos com necessidades especiais e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 400.000,00 (Capital)

Ampliação das campanhas de educação no trânsito

Aquisição de viatura caracterizada, tipo van, semelhante à base móvel e de materiais e equipamentos 
necessários para realização de campanhas educativas em locais públicos como praças e ruas e demais ações 
de Educação de Trânsito.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 279.090,00 (Capital)
                                                R$ 4.900,00 (Custeio)
                                                Total: R$ 283.990,00

Climatização de instalações do DETRAN/MG 

Implantação de sistema de climatização de ar condicionado no setor de atendimento da Divisão de Registros 
de Veículos e no prédio sede do DETRAN/MG, assim como no auditório do prédio sede, visando a auxiliar a 
prestação adequada do atendimento aos usuários dos serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 222.699,80 (Capital)
                                                R$ 170.000,00 (Custeio)
                                                Total: R$ 392.699,80

Reestruturação da gráfica do DETRAN/MG 

Reestruturação da Gráfica do DETRAN/MG para aprimorar a realização de campanhas e de ações em blitz 
educativas, palestras, jogos educativos, além de otimizar a impressão de formulários utilizados nos serviços 
prestados.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 105.071,56 (Custeio)
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Reestruturação da rede elétrica do prédio sede do DETRAN/MG

Reestruturação da infraestrutura da rede elétrica do prédio sede do DETRAN/MG, tendo em vista que é 
recorrente a queda da corrente elétrica, o que inviabiliza o atendimento e o processamento das demandas 
que aportam naquele órgão, havendo ainda risco de incêndio.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 971.469,75 (Custeio)

Restauração do painel “Mário Silésio” 

Restauração do painel instalado na fachada do prédio sede do DETRAN/MG com o objetivo de recuperar os 
azulejos danificados e com isso preservar o patrimônio histórico e cultural.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 1.449.800,00 (Custeio)

Serviço de envio de SMS

Implementação de avisos por SMS dos serviços do DETRAN/MG aos usuários, o que propiciará maior 
abrangência na difusão das informações aos cidadãos. 

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 660.000,00 (Custeio)

Implantação do exame de legislação eletrônica em libras

Aquisição de sistema para gravação de vídeos, equipamentos de informática e mobiliários para implantação 
do exame de legislação eletrônica em libras com a finalidade de promover inclusão e acessibilidade de PNE 
na formação de condutores, atendendo normatizações federais. 

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 28.529,12 (Capital)
Custo Global Estimado: R$ 1.997.038,40 (Capital)

Micro-ônibus para as bancas examinadoras volantes do Detran

Aquisição de micro-ônibus de 45 lugares para garantir aos cidadãos mineiros maior acesso aos serviços de 
trânsito, por meio das “Bancas Examinadoras Volantes”, que coordenam e executam atividades relacionadas ao 
processo de habilitação nos municípios mineiros de médio e pequeno porte desprovidos de Ciretrans.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Global Estimado: R$ 436.700,00 (Capital)
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   OBJETIVO

Promover o aperfeiçoamento dos serviços relacionados à saúde física e mental e à segurança no trabalho 

dos servidores da Polícia Civil de Minas Gerais, bem como de seus familiares, buscando proporcionar 

melhoria na qualidade de vida e fortalecer o condicionamento físico e mental do profissional com o fim 

de garantir o desenvolvimento adequado de suas atividades laborais e, por conseguinte, a prestação de 

segurança pública de boa qualidade ao cidadão mineiro.

DESCRIÇÃO
 

As situações de pressão pelas quais passa o policial civil são geradoras de estresse e, não raro, de 

doenças psicossomáticas, o que implica a necessidade de se fomentar políticas permanentes, de caráter 

educativo, preventivo e reparador, nas áreas de saúde física e mental, suporte ao profissional, segurança 

e qualidade de vida no trabalho. Com o fim de melhor cuidar de seus profissionais, a PCMG promove 

esforços para garantir assistência integral aos servidores e a seus dependentes, no que tange à prevenção 

e a tratamentos de doenças agudas e crônicas, bem como sua reabilitação. Além disso, a Instituição 

empenha-se em promover a valorização de seus profissionais e a melhoria da qualidade de vida com 

ações biopsicossociais, de valorização profissional, saúde ocupacional e segurança do trabalho. 

O Hospital da Polícia Civil - HPC, órgão da estrutura da PCMG, presta assistência médico-hospitalar e 

odontológica aos policiais civis e aos servidores das carreiras administrativas da PCMG, bem como aos 

seus dependentes. O Centro Biopsicossocial, vinculado ao HPC, realiza perícias médicas, serviço de 

medicina do trabalho, de fisioterapia e terapia ocupacional. 

Este programa apresenta projetos que buscam oferecer serviços para o bem-estar biopsicossocial dos 

servidores da PCMG, para a valorização da função pública e para a qualidade de vida no trabalho, por meio de 

melhorias na infraestrutura das unidades de saúde da PCMG, com reformas e aquisições de equipamentos.

PROGRAMA 9
SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR
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PROJETOS E AQUISIÇÕES

Ambulâncias para o Hospital da Polícia Civil 

Aquisição de ambulâncias de atendimento pré-hospitalar com o objetivo de melhorar e expandir o serviço 
de saúde aos servidores da Instituição, garantindo maior agilidade em atendimentos de emergência.

Público Beneficiado: Servidores ativos e inativos da Polícia Civil, bem como seus familiares.
Custo Unitário Estimado: R$ 200.000,00 (Capital)

Criação do Centro Odontológico do Hospital da Polícia Civil

Adequação e reforma do prédio do HPC para implantação do Centro Odontológico e, assim, ampliar os 
atendimentos especializados em odontologia para os servidores da Polícia Civil e seus familiares.

Público Beneficiado: Servidores ativos e inativos da Polícia Civil, bem como seus familiares.
Custo Global Estimado: R$ 200.000,00 (Capital) 

R$ 150.000,00 (Custeio)
Total: R$ 350.000,00 

Equipamento médico de ultrassom vascular

Aquisição de equipamento de ultrassom vascular (doppler) com vistas a ampliar os exames médicos realizados 
pelo HPC, garantindo maior agilidade nos diagnósticos e orientando a terapêutica.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira.
Custo Unitário Estimado: R$ 120.000,00 (Capital)

Academia de Ginástica no Centro Biopsicossocial

Aquisição de equipamentos para estruturação da Academia de Ginástica no Centro Biopsicossocial para 
promoção da saúde e tratamento dos servidores da PCMG.

Público Beneficiado: Servidores ativos e inativos da Polícia Civil, bem como seus familiares.
Custo Global Estimado: R$ 200.000,00 (Capital)

Estruturação do auditório do Centro Biopsicossocial

Aquisição de equipamentos eletrônicos e mobiliário para estruturar o auditório do Centro Biopsicossocial 
que possibilitará a realização de treinamentos de grupos operacionais em saúde.

Público Beneficiado: Servidores ativos e inativos da Polícia Civil, bem como seus familiares.
Custo Global Estimado: R$ 50.000,00 (Capital)
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Implantação do projeto de saúde ocupacional da PCMG

Contratação de empresa especializada em saúde e segurança do trabalho para avaliação de riscos ocupacionais, 
levantamento das diversas atividades laborais exercidas na Instituição, com o respectivo diagnóstico para 
a gestão eficiente da saúde ocupacional e implementação de programa para promoção da saúde física e 
mental do policial civil, prevenção do adoecimento e melhora da qualidade de vida.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira
Custo Unitário Estimado: R$ 80.000,00 (Capital)

Aprimoramento das unidades de atendimento médico-periciais em Montes Claros, Ipatinga, 
Barbacena e Juiz de Fora

Aquisição de equipamentos para propiciar atendimento na área da saúde aos servidores lotados no interior 
do estado, reduzindo os deslocamentos e garantindo o bem-estar de todos os servidores da Instituição.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira
Custo Unitário Estimado: R$ 10.000,00 (Capital)
Custo Global Estimado: R$ 40.000,00 (Capital)

Modernização dos prontuários da Diretoria de Perícias Médicas 

Contratação de empresa especializada para digitalização do arquivo médico-pericial da Diretoria de Perícias 
Médicas com objetivo de garantir a segurança na custódia dos documentos, agilidade no atendimento de 
demandas administrativas e melhor prestação de serviço ao policial civil, além de economia ao estado e 
sustentabilidade ambiental.

Público Beneficiado: Polícia Civil e população mineira
Custo Unitário Estimado: R$ 78.000,00 (Custeio)
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DEPARTAMENTO REGIONAL DELEGACIA DE POLÍCIA MUNICÍPIO ATENDIDO

1º Departamento 
 Belo Horizonte Belo Horizonte Belo Horizonte Belo Horizonte

2º Departamento 
 Contagem

Contagem Contagem Contagem

Betim Betim Betim

Ribeirão Das Neves
Ribeirão das Neves Ribeirão das Neves

Esmeraldas Esmeraldas

Ibirité

Ibirité Ibirité

Sarzedo Sarzedo

Mário Campos Mario Campos

Brumadinho Brumadinho

Juatuba

Juatuba Juatuba

Mateus Leme Mateus Leme

São Joaquim de Bicas São Joaquim de Bicas

Igarapé Igarapé

Bonfim Bonfim, Crucilância, Piedade dos Gerais, Rio Manso

Itaguara Itaguara 

Florestal Florestal

3º Departamento
Vespasiano

Santa Luzia
Santa Luzia Santa Luzia

Jaboticatubas Jaboticatubas, Santana do Riacho

Nova Lima Nova Lima Nova Lima, Raposos, Rio Acima

Vespasiano

Vespasiano Vespasiano

São José da Lapa São José da Lapa

Lagoa Santa Lagoa Santa

Confins Confins

Sabará
Sabará Sabará

Caeté Caeté, Nova União, Taquaraçu de Minas

Ouro Preto

Mariana Mariana, Diogo de Vasconcelos

Ouro Preto Ouro Preto

Itabirito Itabirito

4º Departamento
Juiz de Fora

Juiz de Fora

Juiz de Fora Juiz de Fora, Chácara, Coronel Pacheco

São João Nepomuceno São João Nepomuceno, Rochedo de Minas, Descoberto

Bicas Bicas, Guarará, Maripá de Minas, Pequeri

Rio Novo Goianá, Rio Novo, Piau

Matias Barbosa Matias Barbosa, Belmiro Braga,  Santana do  Desterro, Simão Pereira

Rio Preto Rio Preto, Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga

Lima Duarte Lima Duarte, Olaria, Pedro Teixeira

Mar de Espanha Mar de Espanha, Chiador, Senador Cortes

Ubá

Ubá Ubá, Divinésia, Guidoval, Rodeiro

Tocantins Tocantins

Guarani Guarani, Piraúba

Mercês Mercês 

Rio Pomba Rio Pomba, Silverânia, Tabuleiro

Senador Firmino Senador Firmino, Brás Pires, Dores do Turvo

Visconde do Rio Branco Visconde do Rio Branco, Guiricema, São Geraldo

Leopoldina

Leopoldina Leopoldina, Argirita

Recreio Recreio 

Astolfo Dutra Astolfo Dutra

Cataguases Cataguases, Dona Eusébia, Itamarati de Minas, Santana de Cataguases

Além Paraíba Além Paraíba, Santo Antônio do Aventureiro, Volta Grande 

Miraí Miraí, São Sebastião da Vargem Alegre

Pirapetinga Pirapetinga, Estrela Dalva

Viçosa

Viçosa Viçosa, Cajuri, Paula Candido, Coimbra, São Miguel do Anta, Canaã

Teixeiras Teixeiras, Pedra do Anta

Ervália Ervália, Araponga



DEPARTAMENTO REGIONAL DELEGACIA DE POLÍCIA MUNICÍPIO ATENDIDO

4º Departamento
Juiz de Fora

Muriaé

Muriaé Muriaé, Laranjal, Rosário da Limeira

Eugenópolis Eugenópolis, Antônio do Prado de Minas, Patrocínio do Muriaé

Miradouro Miradouro, Vieiras

Palma Palma, Barão de Monte Alto

Carangola Carangola, Faria Lemos, Fervedouro, São Francisco do Gloria

Divino Divino, Orizânia

Tombos Tombos, Pedra Dourada

5º Departamento  
Uberaba

Uberaba
Uberaba Uberaba, Água Comprida, Delta, Veríssimo, Campo Florido

Conceição das Alagoas Conceição das Alagoas, Pirajuba

Araxá

Araxá Araxá, Tapira

Ibiá Ibiá, Pratinha

Campos Altos Campos Altos, Santa Rosa da Serra

Conquista Conquista 

Nova Ponte Nova Ponte, Santa Juliana

Sacramento Sacramento

Perdizes Perdizes, Pedrinópolis

Frutal

Frutal Frutal, Comendador Gomes

Planura Planura

Fronteira Fronteira

Itapagipe Itapagipe, São Francisco de Sales

Iturama
Iturama Iturama, União de Minas, Carneirinho, Limeira do Oeste

Campina Verde Campina Verde

6º Departamento 
Lavras

 Lavras

Perdões Perdões, Cana Verde 

Itumirim Itumirim, Ingaí, Itutinga, Carrancas

Bom Sucesso Bom Sucesso, Ibituruna

Santo Antônio do Amparo Santo Antônio do Amparo

Nepomuceno Nepomuceno

Lavras Lavras, Ijaci, Luminárias, Ribeirão Vermelho 

Campo Belo

Campo Belo Campo Belo, Aguanil, Cristais, Santana do Jacaré

Candeias Candeias

Carmo da Mata Carmo da Mata

Oliveira Oliveira, São Francisco de Paula

Carmópolis de Minas Carmópolis de Minas

Passa Tempo Passa Tempo, Piracema

Varginha

Varginha Varginha, Carmo da Cachoeira, Monsenhor Paulo

Elói Mendes Elói Mendes

Três Pontas Três Pontas, Santana da Vargem

Boa Esperança Boa Esperança, Ilicínea, Coqueiral

Guapé Guapé

Três Corações

Três Corações Três Corações, São Bento Abade, São Tomé das Letras

Campanha Campanha

Cambuquira Cambuquira

Lambari Lambari, Jesuânia, Olímpio Noronha

Conceição do Rio Verde Conceição do Rio Verde

7º Departamento 
Divinópolis

Divinópolis

Divinópolis Divinópolis

Itaúna Itaúna, Itatiaiuçu

Carmo do Cajuru Carmo do Cajuru

Cláudio Cláudio

Formiga

Formiga Formiga, Corrego Fundo, Pimenta

Pains Pains

Itapecerica Itapecerica, Camacho, São Sebastião do Oeste

Arcos Arcos

Iguatama Iguatama

Bambuí Bambuí, Medeiros, Tapiraí
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7º Departamento
Divinópolis

Bom Despacho

Bom Despacho Bom Despacho, Moema

Lagoa da Prata Lagoa da Prata, Japaraíba

Abaeté Abaeté, Cedro do Abaeté, Paineiras

Luz Luz, Córrego Danta 

Santo Antônio do Monte Santo Antônio do Monte, Pedra do Indaiá

Dores do Indaiá Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Serra da Saudade, Quartel Geral

Pompéu Pompéu

Martinho Campos Martinho Campos

Morada Novas de Minas Morada Novas de Minas, Biquinhas

Pará de Minas

Pará de Minas Pará de Minas, Igaratinga, Onça do Pitangui, Pequi, São José da Varginha

São Gonçalo do Pará São Gonçalo do Pará

Papagaios Papagaios, Maravilhas

Nova Serrana
Nova Serrana Nova Serrana, Perdigão, Araújos

Pitangui Pitangui, Conceição do Pará, Leandro Ferreira

8º Departamento 
Governador Valadares

Governador Valadares

Governador Valadares Governador Valadares, Alpercata, Frei Inocêncio, Mathias Lobato, 
Marilac, Periquito, São Geraldo da Piedade

Conselheiro Pena Conselheiro Pena, Alvarenga, Cuparaque, Goiabeiras, Tumiritinga

Aimorés Aimorés

Galiléia Galiléia, Divino das Laranjeiras, São Geraldo do Baixio

Itanhomi Itanhomi, Capitão Andrade

Mantena Mantena, Central de Minas, Mendes Pimentel, Nova Belém, São Felix 
de Minas, São João do Manteninha

Itabirinha de Mantena Itabirinha de Mantena

Engenheiro Caldas Engenheiro Caldas

Tarumirim Tarumirim, Fernandes Tourinho, Sobrália

Resplendor Resplendor, Itueta, Santa Rita do Itueto 

Guanhães

Santa Maria do Suaçuí Santa Maria do Suaçuí, José Raydan, São José da Safira, São Sebastião 
do Maranhão

Peçanha Peçanha, Cantagalo, Frei Lagonegro, São José Do Jacuri, São Pedro 
do Suaçui

Coroaci Virgolândia, Nacip Raydan, Coroaci

Virginópolis Virginópolis, Divinolândia de Minas, Gonzaga, Santa Efigênia de 
Minas, Sardoá

São João Evangelista São João Evangelista, Coluna

Rio Vermelho Rio Vermelho

Sabinópolis Sabinópolis, Materlândia, Paulistas

Guanhães Guanhães, Senhora do Porto, Dores de Guanhães

9º Departamento 
Uberlândia

Uberlândia Uberlândia Uberlândia

Ituiutaba

Ituiutaba Ituiutaba, Gurinhatã

Prata Prata 

Monte Alegre de Minas Monte Alegre de Minas 

Santa Vitória Santa Vitória

Capinópolis Capinópolis, Cachoeira Dourada, Ipiaçu

Canápolis Canápolis, Centralina

Araguari

Araguarí Araguarí, Indianópolis

Estrela do Sul Estrela do Sul, Cascalho Rico, Grupiara

Tupaciguara Tupaciguara, Araporã

10º Departamento 
Patos de Minas

Patos de Minas

Patos de Minas Patos de Minas, Lagoa Formosa

Rio Paranaíba Rio Paranaíba, Arapuá

São Gotardo São Gotardo, Matutina

Tiros Tiros

Presidente Olegário Presidente Olegário, Lagamar, Lagoa Grande

São Gonçalo do Abaeté Varjão de Minas, São Gonçalo do Abaeté

Carmo do Paranaiba Carmo do Paranaiba 

Patrocínio

Patrocínio Patrocínio, Cruzeiro da Fortaleza, Guimarânia, Serra do Salitre

Coromandel Coromandel, Abadia dos Dourados

Monte Carmelo  Monte Carmelo, Iraí de Minas, Douradoquara, Romaria
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11º Departamento 
Montes Claros

Montes Claros

Montes Claros
Montes Claros, Claro das Porções, Glaucilândia, Itacambira, Mirabela, 

Patis, Juramento

Bocaiúva Bocaiúva, Engenheiro Navarro, Guaraciama, Olhos D’água, Francisco 
Dumont

Coração de Jesus
Coração de Jesus, Ibiaí, Lagoa dos Patos, São João da Lagoa, São João 
do Pacuí

Grão Mogol Grão Mogol, Botumirim, Cristália, Josenópolis

Francisco Sá Francisco Sá, Capitão Enéas

Taiobeiras

Salinas
Salinas, Fruta de Leite, Novorizonte, Rubelita, Padre Carvalho, Santa 
Cruz de Salinas

Rio Pardo de Minas
Rio Pardo de Minas, Montezuma, Vargem Grande do Rio Pardo, Santo 

Antônio do Retiro

Taioberas Taioberas, Berizal, Indaiabira, Curral de Dentro

São João do Paraíso São João do Paraíso, Ninheira

Januária

Januária Januária, Bonito de Minas, Cônego Marinho, Pedras de Maria da Cruz

Itacarambi Itacarambi

Brasília de Minas
Brasília de Minas, Campo Azul, Japonvar, Luislândia, Ponto Chique, 
Ubaí

Manga Manga, São João das Missões, Miravânia

São Francisco São Francisco, Icaraí de Minas, Pintopólis

São João da Ponte São João da Ponte, Lontra, Ibiracatu

Varzelândia Varzelândia

Montalvania Montalvania, Juvenília

Janaúba

Janaúba Janaúba, Nova Porteirinha, Verdelândia 

Espinosa Espinosa, Mamonas

Monte Azul Monte Azul, Gameleiras

Mato Verde Mato Verde

Jaiba Jaiba, Matias Cardoso

Porteirinha
Porteirinha, Pai Pedro, Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas, 
Catuti

12º Departamento 
Ipatinga

Ipatinga

Ipatinga Ipatinga

Santana do Paraíso Santana do Paraíso

Ipaba Ipaba

Timóteo Timóteo, Marliéria, Jaguaraçu

Açucena Açucena, Naque

Belo Oriente Belo Oriente 

Coronel Fabriciano Coronel Fabriciano, Antônio Dias

Mesquita Braúnas, Mesquita , Joanésia

Iapu Iapú, Bugre

Caratinga

Caratinga
Caratinga, Entre Folhas, Imbé de Minas, Piedade de Caratinga, Santa 

Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Ubaporanga, Vargem Alegre

Bom Jesus do Galho Bom Jesus do Galho, Córrego Novo, Pingo D’água

Ipanema Ipanema, Conceição de Ipanema, Pocrane, Taparuba, São José do 
Mantimento

Raul Soares Raul Soares, Vermelho Novo

Inhapim
Inhapim, Dom Cavati, São Domingos das Dores, São João do Oriente, 

São Sebastião do Anta

Iitabira

Itabira Itabira

Barão de Cocais Barão de Cocais

Ferros Ferros, Carmésia

Santa Bárbara
Bom Jesus do Amparo, Santa Bárbara, Catas Altas, São Gonçalo do 
Rio Abaixo

Santa Maria de Itabira Santa Maria de Itabira , Itambé do Mato Dentro, Passabem

Ponte Nova

Ponte Nova
Ponte Nova, Acaiaca, Amparo da Serra, Barra Longa, Guaraciaba, 
Oratórios, Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado

Rio Casca Rio Casca, Santo Antônio do Grama, São Pedro dos Ferros

Jequeri Jequeri, Piedade de Ponte Nova, Urucânia
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12º Departamento 
Ipatinga

João Monlevade

João Monlevade João Monlevade

Alvinópolis Alvinópolis, Dom Silvério, Sem Peixe

Nova Era Nova Era, Bela Vista de Minas

São Domingos Do Prata São Domingos do Prata, Dionísio, São José do Goiabal

Rio Piracicaba Rio Piracicaba

Manhuaçu

Manhuaçu Manhuaçu, Luisburgo, Reduto, Santana do Manhuaçu, São João do 
Manhuaçu

Simonésia Simonésia

Abre Campo Abre Campo, Caputira, Sericita, Pedra Bonita, Santa Margarida

Matipo Matipo

Espera Feliz Espera Feliz, Caparaó, Caiana

Manhumirim Alto Caparaó, Manhumirim, Alto Jequitibá, Durandé, Martins Soares

Mutum Mutum

Lajinha Lajinha, Chalé

13º Departamento 
Barbacena

Barbacena

Barbacena

Barbacena, Alfredo Vasconcelos, Antônio Carlos, Bias Fortes, Desterro 
de Melo, Ibertioga, Ressaquinha, Santa Bárbara do Tugúrio, Santa Rita 
do Ibitipoca, Santana do Garambéu, Senhora dos Remédios, Piedade 
do Rio Grande

Alto Rio Doce Alto Rio Doce, Cipotanea

Santos Dumont Santos Dumont, Aracitaba, Ewabanck da Câmara, Oliveira Fortes, 
Paiva

 Conselheiro Lafaiete

Conselheiro Lafaiete
Conselheiro Lafaiete, Casa Grande, Catas Altas da Noruega, Cristiano 
Otoni, Rio Lamim, Itaverava, Rio Espera, Santana dos Montes, 
Queluzito

Ouro Branco Ouro Branco

Belo Vale Belo Vale, Moeda

Piranga Piranga, Porto Firme, Presidente Bernardes, Senhora de Oliveira

Congonhas Congonhas

Entre Rios de Minas Entre Rios de Minas, Jeceaba, São Brás do Suaçuí, Desterro de Entre 
Rios

Carandaí Carandaí, Capela Nova, Caranaíba

São João Del Rei

São João Del Rei
São João Del Rei, Conceição da Barra de Minas, São Tiago, Ritápolis, 
Santa Cruz de Minas

Nazareno Nazareno

Tiradentes Tiradentes

Prados Prados, Dores de Campo

Resende Costa Resende Costa, Coronel Xavier Chaves

Lagoa Dourada Lagoa Dourada

Barroso Barroso

Andrelândia
Andrelândia, Arantina, Bom Jardim de Minas, Madre de Deus de 
Minas, São Vicente de Minas

14º Departamento 
Curvelo

Curvelo

Curvelo Curvelo, Presidente Juscelino, Morro da Garça , Inimutaba 

Corinto Corinto, Santo Hipólito

Buenópolis Buenópolis, Augusto de Lima, Joaquim Felício 

Três Marias Três Marias 

Felixlândia Felixlândia 

Capelinha

Capelinha Capelinha, Angelândia

Água Boa Água Boa

Itamarandiba Itamarandiba, Aricanduva, Carbonita

Minas Novas
Minas Novas, Berilo, Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jenipapo 
de Minas

Turmalina Turmalina, Veredinha, José Gonçalves de Minas, Leme do Prado

Diamantina

Couto Magalhães de Minas Couto Magalhães de Minas

Gouveia Gouveia 

Diamantina
Diamantina, Datas, Felício dos Santos, Monjolos, Presidente 
Kubtschek, São Gonçalo do Rio Preto, Senador Modestino Gonçalves
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14º Departamento 
Curvelo

Diamantina

Serro Serro, Alvorada de Minas, Serra Azul de Minas, Santo Antônio do 
Itambé

Conceição do Mato Dentro
Conceição do Mato Dentro, Congonhas do Norte, Dom Joaquim, 
Morro do Pilar, Santo Antônio do Rio Abaixo, São Sebastião do Rio 
Preto

Pirapora

Pirapora Pirapora, Jequitaí

Varzea da Palma Varzea da Palma, Lassanse

São Romão São Romão, Santa Fé de Minas

Buritizeiro Buritizeiro

15º Departamento 
Teófilo Otoni

 Teófilo Otoni

Teófilo Otoni Teófilo Otoni, Ataléia, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas 
Pavão

Ladainha Ladainha

Poté Poté

Itambacuri Itambacuri, Campanário, Frei Gaspar, Jampruca, Pescador, Nova 
Modica, São José do Divino

Malacacheta Malacacheta, Franciscópolis, Setubinha

Novo Cruzeiro Novo Cruzeiro, Itaipé, Caraí, Catuji

Pedra Azul

Águas Vermelhas Águas Vermelhas

Pedra Azul Pedra Azul, Cachoeira de Pajeú, Divisa Alegre

Medina Medina, Comercinho

Itaobim Itaobim

Araçuaí Araçuaí, Coronel Murta, Itinga, Ponto dos Volantes, Virgem da Lapa

Padre Paraíso Padre Paraíso

Almenara

Almenara Almenara, Bandeira, Divisópolis, Mata Verde

Rubim Rubim, Palmópolis, Rio do Prado

Jequitinhonha Jequitinhonha, Felisburgo, Monte Formoso, Joaíma

Jacinto Jacinto, Jordânia, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto, Santo Antônio 
do Jacinto

Nanuque

Nanuque Nanuque, Serra dos Aimorés

Águas Formosas Águas Formosas, Bertópolis, Crisólita, Machacalis, Santa Helena de 
Minas, Umburatiba, Fronteira dos Vales

Carlos Chagas Carlos Chagas

16º Departamento 
Unaí

Unaí

Unaí Unaí, Cabeceira Grande

Buritis Buritis, Formoso

Arinos Arinos, Uruana de Minas, Urucuia, Chapada Gaúcha

Bonfinópolis de Minas Bonfinópolis de Minas, Dom Bosco, Natalândia, Riachinho

Paracatu

Paracatu Paracatu

João Pinheiro João Pinheiro

Brasilândia de Minas Brasilândia de Minas

Vazante Vazante, Guarda-Mor

17º Departamento 
Pouso Alegre

 Pouso Alegre

Pouso Alegre Pouso Alegre, Congonhal, Estiva, Senador José Bento

Extrema Extrema, Toledo

Bom Repouso Bom Repouso

Cambuí Cambuí, Córrego do Bom Jesus, Senador Amaral

Ouro Fino Ouro Fino, Inconfidentes

Borda da Mata Borda da Mata, Tocos do Mogi

Bueno Brandão Bueno Brandão, Munhoz

Cachoeira de Minas Cachoeira de Minas, Conceição dos Ouros

Camanducaia Camanducaia, Itapeva

Jacutinga Jacutinga, Albertina

Monte Sião Monte Sião

Santa Rita do Sapucaí Santa Rita do Sapucaí, São Sebastião da Bela Vista

São Gonçalo do Sapucaí São Gonçalo do Sapucaí , Careaçu , Cordislândia

Natércia Natércia , Conceição das Pedras, Heliodora

Silvianópolis Silvianópolis, Espirito Santo do Dourado, São João da Mata, 
Turvolândia
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17º Departamento 
Pouso Alegre

Itajubá

Itajubá Itajubá, Delfim Moreira, Marmelopolis, Piranguçu, Wenceslau Braz

Paraisópolis Paraisópolis, Consolação, Gonçalves, Sapucaí Mirim

Brazópolis Brazópolis, Piranguinho

Cristina Cristina, Maria da Fé

Pedralva Pedralva, São José do Alegre

 São Lourenço

São Lourenço São Lourenço, Pouso Alto, São Sebastião do Rio Verde, Soledade de 
Minas 

Caxambú Caxambú

Baependi Baependi

Aiuroca Aiuroca, Bocaina de Minas, Carvalhos, Liberdade, Passa Vinte, 
Seritinga, Serranos 

Cruzília Cruzília, Minduri

Carmo de Minas Carmo de Minas, Dom Viçoso

Itamonte Itamonte, Alagoa, 

Itanhandu Itanhandu, Virgínia

Passa Quatro Passa Quatro

18º Departamento 
Poços de Caldas

Poços de Caldas

Poços de Caldas Poços de Caldas

Cabo Verde Cabo Verde, Divisa Nova

Andradas Andradas, Ibitiura de Minas

Botelhos Botelhos

Caldas Caldas

Campestre Campestre, Bandeira do Sul

Santa Rita de Caldas Santa Rita de Caldas, Ipuiúna

Alfenas

Machado Machado, Carvalhópolis

Areado Areado, Alterosa

Poço Fundo Poço Fundo 

Campos Gerais Campos Gerais, Campo do Meio

Alfenas Alfenas, Serrania

Paraguaçu Paraguaçu, Fama

Carmo do Rio Claro Carmo do Rio Claro

Conceição da Aparecida Conceição da Aparecida

 Passos

Passos Passos, São João Batista do Glória

Piumhí Piumhí, Capitólio, Doresópolis

Alpinópolis Alpinópolis, São José da Barra

São Roque de Minas São Roque de Minas, Vargem Bonita

Pratápolis Pratápolis, Itaú de Minas 

Ibiraci Ibiraci, Claraval

Cássia Cássia, Capetinga, Delfinópolis

São Sebastião do 
Paraíso

São Sebastião do Paraíso São Sebastião do Paraíso

São Tomás de Aquino São Tomás de Aquino

Itamogi Itamogi

Jacuí Jacuí, Fortaleza de Minas

Monte Santo de Minas Monte Santo de Minas, Arceburgo

Guaxupé

Guaxupé Guaxupé, São Pedro da União

Muzambinho Muzambinho, Juruaia

Guaranésia Guaranésia

Monte Belo Monte Belo

Nova Resende Nova Resende, Bom Jesus da Penha

19º Departamento 
Sete Lagoas

Sete Lagoas

Sete Lagoas Sete Lagoas, Inhaúma, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, 
Funilândia, Jequitiba, Baldim, Santana do Pirapama

Paraopeba Paraopeba, Araçaí, Caetanópolis, Cordisburgo

Pedro Leopoldo Pedro Leopoldo

Matozinhos Matozinhos, Capim Branco

Prudente de Morais Prudente de Morais
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