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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO

Gabinete do Secretário de Estado Adjunto de Governo

Subsecretaria de Assuntos Municipais

N.1490.01.0005118/2018-59 /2019

 

RESOLUÇÃO SEGOV Nº 689, 22 de fevereiro de 2019.

 

Altera a Resolução SEGOV nº 688, de 28 de dezembro de 2018, que dispõe sobre procedimentos e prazos para apresentação, registro e operacionalização
das emendas parlamentares individuais à Lei Orçamentária Anual de 2019..

O(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DE GOVERNO, no uso de atribuição que lhe confere o art. 93, § 1º, da Constituição do Estado e tendo em vista o
disposto no art. 160, §§ 4º a 17, da Constituição do Estado, na Lei n° 23.086, de 17 de agosto de 2018, no art. 95 do Decreto nº 47.132, de 20 de janeiro de
2017, no art. 77 do Decreto nº 46.319, de 26 de setembro de 2013, e no Decreto nº 46.281, de 23 de julho de 2013,

 

RESOLVE:

Art. 1º – O inciso I do art. 5º, o art. 13 e o inciso I do art. 15 da Resolução SEGOV nº 688, de 28 de dezembro de 2018 passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 5º – (...)

I - caso a indicação da emenda seja aprovada, o autor da emenda e o beneficiário serão comunicados por meio do Sigcon-MG – Módulo Saída, devendo
preencher a proposta de plano de trabalho no sistema e apresentar, conforme o caso, a documentação prevista no art. 8º da Resolução Conjunta SEGOV-AGE
nº 004, de 16 de setembro de 2015, no art. 1º da Resolução Conjunta SEGOV-AGE nº 007, de 09 de junho de 2017, nos artigos 23 e 24 do Decreto Estadual
nº 46.319, de 26 de setembro de 2013, e nos artigos 26 a 34 do Decreto Estadual nº 47.132, de 20 de janeiro de 2017;

(...)

Art. 13 - A Segov encaminhará mensalmente à Presidência da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais relatório atualizado contendo as
informações sobre a indicação, formalização do instrumento jurídico e pagamento das emendas parlamentares individuais de execução orçamentária e
financeira obrigatória conforme § 6º do art. 160 da Constituição do Estado.

(...)

Art. 15 – (...)

I - Vitor Salim Dias, CPF: 096.677.246-62, Coordenador da Gestão das emendas parlamentares individuais à LOA 2019;”

Art. 2º – Ficam revogados os incisos IV, VII e IX do art. 15 da Resolução SEGOV nº 688, de 2018.

Art. 3º - O Anexo da Resolução SEGOV nº 688, de 2018, passa a vigorar conforme Anexo Único desta Resolução.

Art. 4º - Esta Resolução entre em vigor na data de sua publicação.

 

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2019.

 

Custódio Antonio de Ma�os

Secretário de Estado de Governo

 

ANEXO ÚNICO

(a que se refere o art. 3º da Resolução SEGOV nº 689, de 22 fevereiro de 2019)

 

Conceitos Essenciais:

Órgão ou Entidade – Órgão ou Entidade da Administração Pública Estadual;
Código Ação – Código da Ação no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG;
Nome da Ação: Nome da Ação no Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG;
Finalidade da Ação: Objetivo a ser atingido com a execução da Ação conforme Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG;
Beneficiário: Beneficiário da transferência realizada em função da Emenda Individual;
Grupo de Despesa:

Custeio:
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Despesas de custeio são aquelas executadas para a manutenção das atividades dos órgãos da Administração Pública e organizações da sociedade civil. Nessa
categoria, enquadram-se cursos, eventos, serviços, capacitações, material de consumo, dentre outras.

 

Investimento:

 

É um tipo de despesa de capital, ou seja, produz alteração qualitativa e quantitativa do patrimônio público. São exemplos de investimento: obras,
equipamentos, mobiliário, dentre outras.

 

Detalhamento: Tipo de Despesa

Bens de Consumo:

 

Bens de consumo são materiais não duráveis usados correntemente para a manutenção das atividades e projetos, como material de escritório, material de
limpeza, material didático para as escolas, material para limpeza urbana, dentre outros.

 

Bens Permanentes:

 

Bens permanentes consistem nos bens móveis de uma organização que, em razão de seu uso corrente, não perdem sua identidade física ou têm uma
durabilidade superior a 2 anos. Na gestão patrimonial, são considerados como bens permanentes artefatos do tipo: móveis em geral, computadores, veículos,
dentre outros.

 

 

 

Qualquer acontecimento do tipo: Festa, espetáculo, comemoração, solenidade, dentre outros.

 

 

Serviço é todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou
secundárias da coletividade ou simples conveniências do Estado.

Reforma ou Obra:

 

Execução referente à serviços de engenharia.

 

Valor Mínimo: Valor de partida para indicação.

 

 

Os programas e as ações por setor de governo estão disponíveis no site:

 

http://www.planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/5_volume_2_-
_programas_e_acoes_por_setor_de_governo.pdf

 

Órgão
ou
Entidade

Código
Ação Nome da Ação Finalidade da Ação Beneficiário Grupo de

despesa Detalhamento Valor Mínimo

CBMMG 4473
Combate a Sinistros,
Prevenção, Proteção e
Defesa Civil.

Coordenar e executar ações de defesa civil,
prevenção, combate e perícia de incêndios
socorro, busca e salvamento, em
cumprimento à sua missão constitucional,
cuja meta é a melhoria da qualidade de
vida e o atendimento do bem comum.

CBMMG Investimento

Tipo de
Atendimento:
Caminhão Auto
Bomba Tanque
Salvamento

R$ 567.000,00

CBMMG 4473 Combate a Sinistros, Coordenar e executar ações de defesa civil, CBMMG Investimento Tipo de R$ 232.000,00

http://www.planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/5_volume_2_-_programas_e_acoes_por_setor_de_governo.pdf
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Prevenção, Proteção e
Defesa Civil.

prevenção, combate e perícia de incêndios
socorro, busca e salvamento, em
cumprimento à sua missão constitucional,
cuja meta é a melhoria da qualidade de
vida e o atendimento do bem comum.

Atendimento:
Ambulância/Unidade
de Resgate 

CBMMG 4329

Manutenção e
Ampliação do
Sistema de
Comunicação e
Tecnologia da
Informação.

Dotar as unidades operacionais de
serviços, equipamentos de comunicação e
tecnologia da informação que serão
necessários ao desenvolvimento do corpo
de bombeiros militar do estado de minas
gerais e otimização de suas ações.

CBMMG Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

PCMG 2005

Infraestrutura de
Tecnologia da
Informação e
Comunicação

Prover a infraestrutura de tecnologia da
informação e comunicação adequada ao
desenvolvimento das atividades policiais
no território de Minas Gerais.

PCMG Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

PCMG 4005
Exercício de Polícia
Judiciária e
Investigação Criminal

Cumprir as determinações do poder
judiciário, por meio do exercício de polícia
judiciária, e proceder a apurações  das
infrações penais, por meio da investigação
criminal, visando aumentar a taxa de
elucidação dos crimes.

PCMG Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

PCMG 4005
Exercício de Polícia
Judiciária e
Investigação Criminal

Cumprir as determinações do poder
judiciário, por meio do exercício de polícia
judiciária, e proceder a apurações  das
infrações penais, por meio da investigação
criminal, visando aumentar a taxa de
elucidação dos crimes.

PCMG Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS e
AQUISIÇÃO DE
BENS - Consumo

R$ 35.000,00

PCMG 2003 Gestão da
Infraestrutura Predial

Proporcionar melhores condições de
trabalho aos servidores da polícia civil,
como forma de melhorar o atendimento à
sociedade e a efetividade do enfrentamento
à violência e criminalidade, assegurando
também a criação de estrutura específica
voltada para o atendimento às mulheres
vítimas de violência, com instalação
predial e posto pericial para cada território.

PCMG Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

PCMG 2004 Gestão da Frota

Manter a frota em condições adequadas de
forma a possibilitar a realização de
investigações e o exercício da polícia
judiciária de maneira eficiente, resultando
na melhoria da qualidade do serviço
prestado a sociedade.

PCMG Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 70.000,00

PMMG 4271 Policiamento
Ostensivo Geral

Assegurar a preservação da ordem pública
e incolumidade das pessoas e do
patrimônio, por meio do policiamento
ostensivo geral.

PMMG Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

PMMG 4271 Policiamento
Ostensivo Geral

Assegurar a preservação da ordem pública
e incolumidade das pessoas e do
patrimônio, por meio do policiamento
ostensivo geral.

PMMG Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS e
AQUISIÇÃO DE
BENS - Consumo

R$ 35.000,00

PMMG 2076

Manutenção e
Ampliação dos
Sistemas de
Tecnologia da
Informação e
Telecomunicação

Manter, ampliar e modernizar os sistemas e
a infraestrutura de telecomunicações e de
informática, promovendo o acesso em
condições adequadas aos sistemas de
informação, com vistas à melhoria e
agilidade no registro e na consulta de
dados, bem como permitir a fluidez das
comunicações operacionais e
administrativas capazes de garantir a
necessária e oportuna resposta aos anseios
da sociedade por segurança pública.

PMMG Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS e
AQUISIÇÃO DE
BENS - Consumo

R$ 35.000,00

PMMG 2076 Manutenção e
Ampliação dos

Manter, ampliar e modernizar os sistemas e
a infraestrutura de telecomunicações e de

PMMG Investimento Tipo de
Atendimento:

R$ 35.000,00
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Sistemas de
Tecnologia da
Informação e
Telecomunicação

informática, promovendo o acesso em
condições adequadas aos sistemas de
informação, com vistas à melhoria e
agilidade no registro e na consulta de
dados, bem como permitir a fluidez das
comunicações operacionais e
administrativas capazes de garantir a
necessária e oportuna resposta aos anseios
da sociedade por segurança pública.

AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

SEAPA 4124
Desenvolvimento Da
Competitividade Da
Pecuária Bovina

Fomentar a ampliação da competitividade
da cadeia produtiva bovina, por meio da
articulação institucional e capacitação de
produtores, estudantes técnicos e
extensionistas rurais do setor público e
privado, na perspectiva de aprimoramento
do conhecimento técnico e científico
aplicado nas propriedades rurais que
trabalham com a bovicultura e demais
segmentos da cadeia produtiva da carne e 
do leite.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de Atendimento
(Execução Direta):
Tanque de
Resfriamento de
Leite 3000 litros

R$ 30.000,00

SEAPA 4351
Desenvolvimento
Agropecuário Nos
Territórios

Contribuir para o desenvolvimento do
produtor rural e das respectivas atividades
agropecuárias, com foco local e territorial,
para atender às exigências dos mercados
interno e externo para  produtos de origem
vegetal e animal.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de Atendimento
(Execução Direta):
Patrulha Mecanizada
Agrícola (um trator
agrícola, uma grade
aradora e uma
carreta agrícola)

R$ 140.000,00

SEAPA 4351
Desenvolvimento
Agropecuário Nos
Territórios

Contribuir para o desenvolvimento do
produtor rural e das respectivas atividades
agropecuárias, com foco local e territorial,
para atender às exigências dos mercados
interno e externo para  produtos de origem
vegetal e animal.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de Atendimento
(Execução Direta):
Mini Patrulha
Mecanizada (um
micro trator com
enxada rotativa e um
micro carreta
agrícola)

R$ 30.000,00

SEAPA 4351
Desenvolvimento
Agropecuário Nos
Territórios

Contribuir para o desenvolvimento do
produtor rural e das respectivas atividades
agropecuárias, com foco local e territorial,
para atender às exigências dos mercados
interno e externo para  produtos de origem
vegetal e animal.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio

Tipo de Atendimento
(Execução Direta):
Kit Feira Livre (dez
barracas, sessenta
caixas plásticas,
vinte jalecos e duas
balanças)

R$ 15.000,00

SEAPA 4351
Desenvolvimento
Agropecuário Nos
Territórios

Contribuir para o desenvolvimento do
produtor rural e das respectivas atividades
agropecuárias, com foco local e territorial,
para atender às exigências dos mercados
interno e externo para  produtos de origem
vegetal e animal.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS - Consumo

R$ 35.000,00

SEAPA 4351
Desenvolvimento
Agropecuário Nos
Territórios

Contribuir para o desenvolvimento do
produtor rural e das respectivas atividades
agropecuárias, com foco local e territorial,
para atender às exigências dos mercados
interno e externo para  produtos de origem
vegetal e animal.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

SEC 4364
Estímulo À Produção,
Circulação E
Intercâmbio Cultural

Incentivar e apoiar a produção, a difusão e
o intercâmbio da cultura mineira nos
diversos segmentos tais como: artes
visuais, circo, dança, teatro, audiovisual,
novas mídias, literatura, livro e leitura,
memória, cultura afro-brasileira, culturas
indígenas, patrimônio museológico,
patrimônio cultural, gastronomia, design e
moda, gestão e produção cultural, serviços
criativos, humanidades, diversidade
cultural e artesanato, dentre outras, nos
âmbitos regional, nacional e internacional.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

SEC 4364 Estímulo À Produção, Incentivar e apoiar a produção, a difusão e Municípios e Custeio Tipo de R$ 35.000,00



22/02/2019 SEI/GOVMG - 3491091 - Resolução

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4200881&infra_… 5/13

Circulação E
Intercâmbio Cultural

o intercâmbio da cultura mineira nos
diversos segmentos tais como: artes
visuais, circo, dança, teatro, audiovisual,
novas mídias, literatura, livro e leitura,
memória, cultura afro-brasileira, culturas
indígenas, patrimônio museológico,
patrimônio cultural, gastronomia, design e
moda, gestão e produção cultural, serviços
criativos, humanidades, diversidade
cultural e artesanato, dentre outras, nos
âmbitos regional, nacional e internacional.

Organizações da
Sociedade Civil

Atendimento:
SERVIÇOS,
EVENTOS E
AQUISIÇÃO DE
BENS-Consumo

SECIR 4298
Apoio Ao
Saneamento Básico
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico municipal e regional
através de ações de apoio para a melhoria
do saneamento básico municipal.

Municípios Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA-Construção-
Rede de Água

R$ 50.000,00

SECIR 4298
Apoio Ao
Saneamento Básico
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico municipal e regional
através de ações de apoio para a melhoria
do saneamento básico municipal.

Municípios Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA-Construção-
Poço Artesiano
Equipado

R$ 85.000,00

SECIR 4298
Apoio Ao
Saneamento Básico
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico municipal e regional
através de ações de apoio para a melhoria
do saneamento básico municipal.

Municípios Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA-Construção-
Rede de Esgoto

R$ 100.000,00

SECIR 4298
Apoio Ao
Saneamento Básico
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico municipal e regional
através de ações de apoio para a melhoria
do saneamento básico municipal.

Municípios Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA-Construção-
Módulo Sanitário
(no mínimo 10
módulos)

R$ 100.000,00

SECIR 4549
Regularização
Fundiária Urbana
Plena

Promover a regularização fundiária urbana
em consonância com o princípio da função
social da propriedade.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio
Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS

R$ 35.000,00

SEDESE 4580

Apoio Financeiro E
Material A
Instituições Na
Promoção Do
Desenvolvimento
Social

Apoiar organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos e municípios no
desenvolvimento da assistência social,
fomento à inclusão social e produtiva,
geração de renda e desenvolvimento
comunitário, por meio de ações de
infraestrutura, aquisição de bens,
manutenção e melhoria de atividades, com
vistas a minimizar vulnerabilidades
sociais.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

SEDESE 4580

Apoio Financeiro E
Material A
Instituições Na
Promoção Do
Desenvolvimento
Social

Apoiar organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos e municípios no
desenvolvimento da assistência social,
fomento à inclusão social e produtiva,
geração de renda e desenvolvimento
comunitário, por meio de ações de
infraestrutura, aquisição de bens,
manutenção e melhoria de atividades, com
vistas a minimizar vulnerabilidades
sociais.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS,
EVENTOS E
AQUISIÇÃO DE
BENS-Consumo

R$ 35.000,00

SEDESE 4580 Apoio Financeiro E
Material A
Instituições Na
Promoção Do
Desenvolvimento
Social

Apoiar organizações da sociedade civil
sem fins lucrativos e municípios no
desenvolvimento da assistência social,
fomento à inclusão social e produtiva,
geração de renda e desenvolvimento
comunitário, por meio de ações de
infraestrutura, aquisição de bens,
manutenção e melhoria de atividades, com
vistas a minimizar vulnerabilidades
sociais.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS –
PERMANENTE –
VEÍCULO DE
PASSEIO (5
LUGARES)

R$ 45.000,00



22/02/2019 SEI/GOVMG - 3491091 - Resolução

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=4200881&infra_… 6/13

SEE 4640 Atendimento Aos
Municípios Mineiros

Disponibilizar recursos humanos, técnicos,
materiais e recursos financeiros aos
municípios mineiros visando a melhoria
dos padrões da qualidade da educação
básica, em conformidade com a meta 7 do
PNE.

Municípios Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

SEE 4643
Gestão Da
Infraestrutura –
Ensino Fundamental

Garantir o funcionamento adequado das
unidades educacionais do ensino
fundamental, por meio do provimento
adequado de infraestrutura física,
operacional, de segurança e acessibilidade
(obras, mobiliários e equipamentos),
cooperando para o atendimento da
estratégia 7.18 da meta 7 do PNE.

SEE Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 20.000,00

SEE 4645
Gestão Da
Infraestrutura -
Ensino Médio

Garantir o funcionamento adequado das
unidades educacionais do ensino médio,
por meio do provimento adequado de
infraestrutura física, operacional, de
segurança e acessibilidade (obras,
mobiliários equipamentos), cooperando
para o atendimento da estratégia 7.18 da
meta 7 do PNE.

SEE Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 20.000,00

SEE 4645
Gestão Da
Infraestrutura -
Ensino Médio

Garantir o funcionamento adequado das
unidades educacionais do ensino médio,
por meio do provimento adequado de
infraestrutura física, operacional, de
segurança e acessibilidade (obras,
mobiliários equipamentos), cooperando
para o atendimento da estratégia 7.18 da
meta 7 do PNE.

SEE Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA

60.000,00

SEE 4643
Gestão Da
Infraestrutura –
Ensino Fundamental

Garantir o funcionamento adequado das
unidades educacionais do ensino
fundamental, por meio do provimento
adequado de infraestrutura física,
operacional, de segurança e acessibilidade
(obras, mobiliários e equipamentos),
cooperando para o atendimento da
estratégia 7.18 da meta 7 do PNE.

SEE Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA

R$ 60.000,00

SEESP 4509
Apoio ao atleta e ao
profissional do
esporte

Apoiar atletas, profissionais e praticantes
de esporte, para contribuir com o
desenvolvimento e a continuidade da
carreira esportiva, propiciar a interação
social e a promoção do bem-estar, da saúde
e da qualidade de vida.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS,
EVENTOS E
AQUISIÇÃO DE
BENS-Consumo
(outros materiais
esportivos que não
componham os kits)

R$ 35.000,00

SEESP 4509 Apoio ao atleta e ao
profissional do
esporte

Apoiar atletas, profissionais e praticantes
de esporte, para contribuir com o
desenvolvimento e a continuidade da
carreira esportiva, propiciar a interação
social e a promoção do bem-estar, da saúde
e da qualidade de vida.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio Tipo de Atendimento
(Execução Direta):
Kit1 de materiais
esportivos (5 jogos
de camisa c/ 18
unids, 90 calções, 90
meiões, 16 coletes
para cada tamanho:
P, M, G  e GG, 9
bolas de futebol de
campo adulto, 4
bolas de futebol de
campo Infantil, 6
bolas de futsal
adulto, 3 bolas de
futsal infantil, 5
bolas de vôlei PU
OF. Adulto, 5 bolas
de handball PU OF,
5 bolas de basquete,
2 redes de futebol de
campo PAR, 1 rede
de futsal PAR, 1 rede

R$ 12.000,00
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de vôlei, 3 troféus
20cm, 3 troféus
44cm, 3 troféus
53cm)

SEESP 4509
Apoio ao atleta e ao
profissional do
esporte

Apoiar atletas, profissionais e praticantes
de esporte, para contribuir com o
desenvolvimento e a continuidade da
carreira esportiva, propiciar a interação
social e a promoção do bem-estar, da saúde
e da qualidade de vida.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio

Tipo de Atendimento
(Execução Direta):
Kit2 de materiais
esportivos (10 jogos
de camisa c/ 18
unids., 180 calções,
180 meiões, 16
coletes para cada
tamanho: P, M, G  e
GG, 18 bolas de
futebol de campo
adulto, 8 bolas de
futebol de campo
Infantil, 6 bolas de
futsal adulto, 3 bolas
de futsal infantil, 5
bolas de vôlei PU
OF. Adulto, 5 bolas
de handball PU OF,
5 bolas de basquete,
2 redes de futebol de
campo PAR, 1 rede
de futsal PAR, 1 rede
de vôlei, 3 troféus
20cm, 3 troféus
44cm, 3 troféus
53cm)

R$ 19.000,00

SEESP 4508
Apoio e Realização
de Eventos
Esportivos

Promover e incentivar a realização de
eventos esportivos, a fim de fomentar a
prática do esporte e de práticas corporais,
contribuindo para a formação desportiva, a
adoção de hábitos saudáveis pelos
cidadãos e a criação de oportunidades de
competição para atletas de rendimento.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS,
EVENTOS E
AQUISIÇÃO DE
BENS-Consumo

R$ 35.000,00

SEESP 4507
Ampliação E
Reestruturação De
Espaços Esportivos

Ampliar a oferta de espaços esportivos
adequados com o objetivo de estimular
práticas esportivas e corporais, priorizando
o atendimento a mais de uma modalidade,
por meio de estruturação, reforma e
modernização de espaços através de apoio
financeiro.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

SEESP 4507
Ampliação E
Reestruturação De
Espaços Esportivos

Ampliar a oferta de espaços esportivos
adequados com o objetivo de estimular
práticas esportivas e corporais, priorizando
o atendimento a mais de uma modalidade,
por meio de estruturação, reforma e
modernização de espaços através de apoio
financeiro.

Municípios Investimento
Tipo de Atendimento
(Execução Direta):
Academia ao ar livre

R$ 25.000,00

SEESP 4507
Ampliação E
Reestruturação De
Espaços Esportivos

Ampliar a oferta de espaços esportivos
adequados com o objetivo de estimular
práticas esportivas e corporais, priorizando
o atendimento a mais de uma modalidade,
por meio de estruturação, reforma e
modernização de espaços através de apoio
financeiro.

Municípios Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente-
Parque infantil

R$ 35.000,00

SEESP 4507
Ampliação E
Reestruturação De
Espaços Esportivos

Ampliar a oferta de espaços esportivos
adequados com o objetivo de estimular
práticas esportivas e corporais, priorizando
o atendimento a mais de uma modalidade,
por meio de estruturação, reforma e
modernização de espaços através de apoio
financeiro.

Municípios e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA

R$ 35.000,00

SEGOV 2057 Execução Do
Programa De Apoio

Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de

Municípios,
Órgãos e
Entidades

Investimento Tipo de
Atendimento:

R$ 35.000,00
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Ao Desenvolvimento
Municipal

recursos e distribuição gratuita ou
subsidiada de bens para municípios,
entidades públicas, consórcios públicos e
organizações da sociedade civil, com vistas
à implementação de obras de infraestrutura
urbana/rural e de saneamento, à execução
de serviços e à aquisição de equipamentos
básicos.

Públicas,
Consórcios
Públicos e
Organizações da
Sociedade Civil

AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

SEGOV 2057

Execução Do
Programa De Apoio
Ao Desenvolvimento
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de
recursos e distribuição gratuita ou
subsidiada de bens para municípios,
entidades públicas, consórcios públicos e
organizações da sociedade civil, com vistas
à implementação de obras de infraestrutura
urbana/rural e de saneamento, à execução
de serviços e à aquisição de equipamentos
básicos.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Consórcios
Públicos e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS –
PERMANENTE –
VEÍCULO DE
PASSEIO (5
LUGARES)

R$ 45.000,00

SEGOV 2057

Execução Do
Programa De Apoio
Ao Desenvolvimento
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de
recursos e distribuição gratuita ou
subsidiada de bens para municípios,
entidades públicas, consórcios públicos e
organizações da sociedade civil, com vistas
à implementação de obras de infraestrutura
urbana/rural e de saneamento, à execução
de serviços e à aquisição de equipamentos
básicos.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Consórcios
Públicos e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS –
PERMANENTE –
MINIVAN (7
LUGARES)

R$ 73.000,00

SEGOV 2057

Execução Do
Programa De Apoio
Ao Desenvolvimento
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de
recursos e distribuição gratuita ou
subsidiada de bens para municípios,
entidades públicas, consórcios públicos e
organizações da sociedade civil, com vistas
à implementação de obras de infraestrutura
urbana/rural e de saneamento, à execução
de serviços e à aquisição de equipamentos
básicos.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Consórcios
Públicos e
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS –
PERMANENTE –
VAN (15
LUGARES)

R$ 150.000,00

SEGOV 2057

Execução Do
Programa De Apoio
Ao Desenvolvimento
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de
recursos e distribuição gratuita ou
subsidiada de bens para municípios,
entidades públicas, consórcios públicos e
organizações da sociedade civil, com vistas
à implementação de obras de infraestrutura
urbana/rural e de saneamento, à execução
de serviços e à aquisição de equipamentos
básicos.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Consórcios
Públicos

Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA

R$ 100.000,00

SEGOV 2057

Execução Do
Programa De Apoio
Ao Desenvolvimento
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de
recursos e distribuição gratuita ou
subsidiada de bens para municípios,
entidades públicas, consórcios públicos e
organizações da sociedade civil, com vistas
à implementação de obras de infraestrutura
urbana/rural e de saneamento, à execução
de serviços e à aquisição de equipamentos
básicos.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Consórcios
Públicos

Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA-
Pavimentação-Vias
Urbanas ou Rurais

R$ 100.000,00

SEGOV 2057 Execução Do
Programa De Apoio
Ao Desenvolvimento
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de
recursos e distribuição gratuita ou
subsidiada de bens para municípios,
entidades públicas, consórcios públicos e
organizações da sociedade civil, com vistas
à implementação de obras de infraestrutura

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Consórcios
Públicos

Investimento Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA-Calçamento-
Vias Urbanas ou
Rurais

R$ 80.000,00
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urbana/rural e de saneamento, à execução
de serviços e à aquisição de equipamentos
básicos.

SEGOV 2057

Execução Do
Programa De Apoio
Ao Desenvolvimento
Municipal

Promover o desenvolvimento
socioeconômico e sustentável nos
municípios, por meio de repasses de
recursos e distribuição gratuita ou
subsidiada de bens para municípios,
entidades públicas, consórcios públicos e
organizações da sociedade civil, com vistas
à implementação de obras de infraestrutura
urbana/rural e de saneamento, à execução
de serviços e à aquisição de equipamentos
básicos.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Consórcios
Públicos

Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA-Construção
ou reforma-Praça
Pública

R$ 60.000,00

SES 4490
Implementação E
Apoio À Atenção
Especializada

Ampliar e garantir o acesso da população a
serviços e cuidado na atenção
especializada ambulatorial de forma a
estruturar os pontos de atenção deste nível
na rede atenção à saúde como referência
para as portas de entrada do sistema de
saúde, em especial para a atenção básica,
apoiando na resolução das necessidades de
saúde da população e contribuindo para a
garantia da integralidade do cuidado.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas, 
Organizações Da
Sociedade Civil
para execução de
serviços
complementares
ao Sus

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 60.000,00

SES 4490
Implementação E
Apoio À Atenção
Especializada

Ampliar e garantir o acesso da população a
serviços e cuidado na atenção
especializada ambulatorial de forma a
estruturar os pontos de atenção deste nível
na rede atenção à saúde como referência
para as portas de entrada do sistema de
saúde, em especial para a atenção básica,
apoiando na resolução das necessidades de
saúde da população e contribuindo para a
garantia da integralidade do cuidado.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas, 
Organizações Da
Sociedade Civil
Complementares
ao Sus

Custeio
Tipo de
Atendimento:
Custeio

R$ 60.000,00

SES 4490
Implementação E
Apoio À Atenção
Especializada

Ampliar e garantir o acesso da população a
serviços e cuidado na atenção
especializada ambulatorial de forma a
estruturar os pontos de atenção deste nível
na rede atenção à saúde como referência
para as portas de entrada do sistema de
saúde, em especial para a atenção básica,
apoiando na resolução das necessidades de
saúde da população e contribuindo para a
garantia da integralidade do cuidado.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas

Investimento

Tipo de
Atendimento:
Veículo Passeio (5
lugares)

R$ 45.000,00

SES 4490
Implementação E
Apoio À Atenção
Especializada

Ampliar e garantir o acesso da população a
serviços e cuidado na atenção
especializada ambulatorial de forma a
estruturar os pontos de atenção deste nível
na rede atenção à saúde como referência
para as portas de entrada do sistema de
saúde, em especial para a atenção básica,
apoiando na resolução das necessidades de
saúde da população e contribuindo para a
garantia da integralidade do cuidado.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas

Investimento

Tipo de
Atendimento:
Veículo Minivan (7
lugares)

R$ 73.000,00

SES 4490
Implementação E
Apoio À Atenção
Especializada

Ampliar e garantir o acesso da população a
serviços e cuidado na atenção
especializada ambulatorial de forma a
estruturar os pontos de atenção deste nível
na rede atenção à saúde como referência
para as portas de entrada do sistema de
saúde, em especial para a atenção básica,
apoiando na resolução das necessidades de
saúde da população e contribuindo para a
garantia da integralidade do cuidado.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas

Investimento

Tipo de
Atendimento:
Veículo Van (15
lugares)

R$ 150.000,00

SES 4491 Apoio E
Fortalecimento À
Rede De Urgência E
Emergência

Implantar a Rede de Atenção à Saúde de
Urgência e Emergência no Estado de
Minas Gerais, visando o atendimento em
tempo e local oportuno, com regulação da
assistência na Região Ampliada de Saúde

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da

Investimento Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 60.000,00
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(RAS), garantindo o encaminhamento do
paciente ao ponto de atenção mais
adequado e seu efetivo atendimento,
reduzindo o número de mortes e sequelas
por causas evitáveis.

Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

SES 4491

Apoio E
Fortalecimento À
Rede De Urgência E
Emergência

Implantar a Rede DE Atenção à Saúde de
Urgência e Emergência no Estado de
Minas Gerais, visando o atendimento em
tempo e local oportuno, com regulação da
assistência na Região Ampliada De Saúde
(RAS), garantindo o encaminhamento do
paciente ao ponto de atenção mais
adequado e seu efetivo atendimento,
reduzindo o número de mortes e sequelas
por causas evitáveis.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

Custeio
Tipo de
Atendimento:
Custeio

R$ 60.000,00

SES 4491

Apoio E
Fortalecimento À
Rede De Urgência E
Emergência

Implantar a Rede de Atenção à Saúde de
Urgência e Emergência no Estado de
Minas Gerais, visando o atendimento em
tempo e local oportuno, com regulação da
assistência na Região Ampliada de Saúde
(RAS), garantindo o encaminhamento do
paciente ao ponto de atenção mais
adequado e seu efetivo atendimento,
reduzindo o número de mortes e sequelas
por causas evitáveis.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

Custeio

Tipo de
Atendimento:
Veículo Ambulância
Simples Remoção

R$ 82.000,00

SES 4496
Fortalecimento Da
Assistência
Farmacêutica

Fomentar e desenvolver a assistência
farmacêutica do SUS-MG, por meio de
ações nos eixos estrutura, promoção do
acesso e uso racional dos medicamentos e
qualificação dos serviços.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 60.000,00

SES 4496
Fortalecimento Da
Assistência
Farmacêutica

Fomentar e desenvolver a assistência
farmacêutica do SUS-MG, por meio de
ações nos eixos estrutura, promoção do
acesso e uso racional dos medicamentos e
qualificação dos serviços.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

Custeio
Tipo de
Atendimento:
Custeio

R$ 60.000,00

SES 4527
Fortalecimento Da
Atenção Primária À
Saúde

Definir as prioridades para a melhoria do
acesso, da atenção à saúde e do cuidado da
população, bem como implantar e
coordenar estratégias operacionais para o
funcionamento contínuo e eficaz da
atenção primária à saúde.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao Sus

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 60.000,00

SES 4527
Fortalecimento Da
Atenção Primária À
Saúde

Definir as prioridades para a melhoria do
acesso, da atenção à saúde e do cuidado da
população, bem como implantar e
coordenar estratégias operacionais para o
funcionamento contínuo e eficaz da
atenção primária à saúde.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

Custeio
Tipo de
Atendimento:
Custeio

R$ 60.000,00

SES 4527
Fortalecimento Da
Atenção Primária À
Saúde

Definir as prioridades para a melhoria do
acesso, da atenção à saúde e do cuidado da
população, bem como implantar e
coordenar estratégias operacionais para o
funcionamento contínuo e eficaz da
atenção primária à saúde.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas

Investimento

Tipo de
Atendimento:
Veículo Passeio (5
lugares)

R$ 45.000,00

SES 4578 Apoio E
Fortalecimento Da
Rede De Atenção
Psicossocial

Implantar e consolidar a Reforma
Psiquiátrica Antimanicomial do Estado,
organizando em Minas Gerais o modelo de
atenção em saúde mental: usuário

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,

Investimento Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 60.000,00
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centrado, multiprofissional, de base
territorial definida, resolutiva e de
qualidade.

Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

SES 4578

Apoio E
Fortalecimento Da
Rede De Atenção
Psicossocial

Implantar e consolidar a Reforma
Psiquiátrica Antimanicomial do Estado,
organizando em Minas Gerais o modelo de
atenção em saúde mental: usuário
centrado, multiprofissional, de base
territorial definida, resolutiva e de
qualidade.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
 Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

Custeio

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 60.000,00

SES 4578

Apoio E
Fortalecimento Da
Rede De Atenção
Psicossocial

Implantar e consolidar a Reforma
Psiquiátrica Antimanicomial do Estado,
organizando em Minas Gerais o modelo de
atenção em saúde mental: usuário
centrado, multiprofissional, de base
territorial definida, resolutiva e de
qualidade.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas

Investimento

Tipo de
Atendimento:
Veículo Passeio (5
lugares)

R$ 45.000,00

SES 4578

Apoio E
Fortalecimento Da
Rede De Atenção
Psicossocial

Implantar e consolidar a Reforma
Psiquiátrica Antimanicomial do Estado,
organizando em Minas Gerais o modelo de
atenção em saúde mental: usuário
centrado, multiprofissional, de base
territorial definida, resolutiva e de
qualidade.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas

Investimento

Tipo de
Atendimento:
Veículo Van (15
lugares)

R$ 150.000,00

SES 4623
Desenvolvimento Da
Política De Atenção
Hospitalar

Promover a melhoria da qualidade da
assistência hospitalar, fortalecer a
regionalização, reduzir vazios assistenciais
e fortalecer as redes prioritárias de atenção
à saúde, por meio  da orçamentação global
dos hospitais regionais e de referência
integrantes do Sistema Único de Saúde
(SUS) nas regiões de saúde do Estado de
Minas Gerais.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 60.000,00

SES 4623
Desenvolvimento Da
Política De Atenção
Hospitalar

Promover a melhoria da qualidade da
assistência hospitalar, fortalecer a
regionalização, reduzir vazios assistenciais
e fortalecer as redes prioritárias de atenção
à saúde, por meio  da orçamentação global
dos hospitais regionais e de referência
integrantes do Sistema Único de Saúde
(SUS) nas regiões de saúde do Estado de
Minas Gerais.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil
Complementares
ao SUS

Custeio
Tipo de
Atendimento:
Custeio

R$ 60.000,00

SESP 4128
Prevenção E
Descentralização Da
Política Sobre Drogas

Estruturar e prover a execução da política
estadual sobre drogas, primando pela
descentralização da política em articulação
com os municípios e as redes locais.
desenvolver, apoiar e implementar
estratégias de prevenção, contribuindo para
o fortalecimento dos fatores de proteção e
a consequente redução dos fatores de risco
em relação ao uso e abuso de álcool,
tabaco e outras drogas.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

SESP 4128
Prevenção E
Descentralização Da
Política Sobre Drogas

Estruturar e prover a execução da política
estadual sobre drogas, primando pela
descentralização da política em articulação
com os municípios e as redes locais.
desenvolver, apoiar e implementar
estratégias de prevenção, contribuindo para
o fortalecimento dos fatores de proteção e
a consequente redução dos fatores de risco
em relação ao uso e abuso de álcool,
tabaco e outras drogas.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA

R$ 35.000,00

SESP 4128 Prevenção E
Descentralização Da
Política Sobre Drogas

Estruturar e prover a execução da política
estadual sobre drogas, primando pela
descentralização da política em articulação

Municípios,
Órgãos e
Entidades

Custeio Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS,

R$ 35.000,00
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com os municípios e as redes locais.
desenvolver, apoiar e implementar
estratégias de prevenção, contribuindo para
o fortalecimento dos fatores de proteção e
a consequente redução dos fatores de risco
em relação ao uso e abuso de álcool,
tabaco e outras drogas.

Públicas,
Organizações da
Sociedade Civil

EVENTOS E
AQUISIÇÃO DE
BENS-Consumo

SESP 4579
Prevenção Social Às
Violências E
Criminalidades.

Contribuir para prevenção e redução de
violências e criminalidades incidentes
sobre determinados territórios e grupos
mais vulneráveis a esses fenômenos, e para
o aumento da sensação de segurança no
Estado de Minas Gerais.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas,
Consórcios
Públicos,
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS,
EVENTOS E
AQUISIÇÃO DE
BENS-Consumo

R$ 35.000,00

SESP 4595

Atendimento Ao
Adolescente Em
Cumprimento Das
Medidas
Socioeducativas De
Internação E
Internação Provisória

Prestar atendimento ao adolescente durante
trajetória no sistema socioeducativo, nas
unidades de internação, internação
provisória, ou centro de internação-sanção,
garantindo acesso à escolarização,
profissionalização, cultura, esporte, lazer e
acompanhamento à família, visando à
inserção na sociedade e prevenção à
reentrada do adolescente na trajetória
infracional. bem como, garantir a
manutenção do centro integrado de
atendimento ao adolescente autor de ato
infracional.

SESP Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

SESP 4595

Atendimento Ao
Adolescente Em
Cumprimento Das
Medidas
Socioeducativas De
Internação E
Internação Provisória

Prestar atendimento ao adolescente durante
trajetória no sistema socioeducativo, nas
unidades de internação, internação
provisória, ou centro de internação-sanção,
garantindo acesso à escolarização,
profissionalização, cultura, esporte, lazer e
acompanhamento à família, visando à
inserção na sociedade e prevenção à
reentrada do adolescente na trajetória
infracional. bem como, garantir a
manutenção do centro integrado de
atendimento ao adolescente autor de ato
infracional.

SESP Custeio

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS - Consumo

R$ 35.000,00

SESP 4618

Integração E
Promoção Da
Qualidade
Operacional Do
Sistema De
Segurança Pública

Criar condições para redução da
criminalidade, por meio da integração dos
órgãos de segurança pública e otimização
de seus fluxos e processos de trabalho.
preservando assim, a ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas
Estaduais

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

SESP 4618

Integração E
Promoção Da
Qualidade
Operacional Do
Sistema De
Segurança Pública

Criar condições para redução da
criminalidade, por meio da integração dos
órgãos de segurança pública e otimização
de seus fluxos e processos de trabalho.
preservando assim, a ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas
Estaduais

Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS e
AQUISIÇÃO DE
BENS - Consumo

R$ 35.000,00

SESP 4618

Integração E
Promoção Da
Qualidade
Operacional Do
Sistema De
Segurança Pública

Criar condições para redução da
criminalidade, por meio da integração dos
órgãos de segurança pública e otimização
de seus fluxos e processos de trabalho.
preservando assim, a ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas
Estaduais

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente-
Veículo de Passeio
(5 lugares)

R$ 45.000,00

SESP 4618

Integração E
Promoção Da
Qualidade
Operacional Do
Sistema De
Segurança Pública

Criar condições para redução da
criminalidade, por meio da integração dos
órgãos de segurança pública e otimização
de seus fluxos e processos de trabalho.
preservando assim, a ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio.

Municípios,
Órgãos e
Entidades
Públicas
Estaduais

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente-
Motocicleta para
Segurança Pública

R$ 18.000,00

SETOP 1005 Apoio Aos
Municípios E Regiões

Fomentar o desenvolvimento municipal e
regional por meio de investimentos em

Municípios Investimento Tipo de
Atendimento:

R$ 100.000,00
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Em Intervenções De
Infraestrutura Urbana
E Rural

infraestrutura viária e equipamentos
públicos visando a melhoria da qualidade
de vida da população.

REFORMA OU
OBRA

SETOP 1005

Apoio Aos
Municípios E Regiões
Em Intervenções De
Infraestrutura Urbana
E Rural

Fomentar o desenvolvimento municipal e
regional por meio de investimentos em
infraestrutura viária e equipamentos
públicos visando a melhoria da qualidade
de vida da população.

Municípios Investimento

Tipo de
Atendimento:
REFORMA OU
OBRA-Construção
ou reforma-Praça
Pública

R$ 60.000,00

SETUR 4083 Promoção Do Destino
Minas Gerais

Promover os destinos turísticos mineiros
nos mercados nacional e internacional
visando consolidar a imagem de minas
gerais como destino turístico e aumentar o
fluxo de turistas para o estado.

Municípios,
Organizações da
Sociedade Civil

Custeio

Tipo de
Atendimento:
SERVIÇOS,
EVENTOS E
AQUISIÇÃO DE
BENS-Consumo

R$ 35.000,00

SETUR 4083 Promoção Do Destino
Minas Gerais

Promover os destinos turísticos mineiros
nos mercados nacional e internacional
visando consolidar a imagem de minas
gerais como destino turístico e aumentar o
fluxo de turistas para o estado.

Municípios,
Organizações da
Sociedade Civil

Investimento

Tipo de
Atendimento:
AQUISIÇÃO DE
BENS-Permanente

R$ 35.000,00

 

 

Documento assinado eletronicamente por Custódio Antônio de Ma�os, Secretário(a) de Estado, em 22/02/2019, às 15:41, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3491091 e o código CRC 69C5B037.

 
Referência: Processo nº 1490.01.0005118/2018-59 SEI nº 3491091

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

