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LISTA DE VALORES MÍNIMOS 

(a que se refere o art. 10 da Resolução SEGOV nº 702, de 13 de maio 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: 

 

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. 
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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. 

 

Eventos:   

 

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

outros. 

 

Serviços: 

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 a serviços de engenharia.  

 

 Valor Mínimo: Valor de partida para indicação. 

 

 

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

 

http://planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/planejamento-e-

orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/2volume2_0.pdf

http://planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/2volume2_0.pdf
http://planejamento.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/planejamento-e-orcamento/plano-plurianual-de-acao-governamental-ppag/2volume2_0.pdf


 

  

 
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
 SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL 
 

 

Órgão ou 
Entidade  

Código 
Ação 

Nome da Ação Finalidade da Ação Beneficiário Grupo de despesa Detalhamento Valor Mínimo* 

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 

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 de 2.000 litros 

R$ 26.145,33 

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 de 1.000 litros 

R$ 19.667,33 

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): Trator 
agrícola 

R$ 141.166,67 

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 uma grade 
niveladora) 

R$ 40.039,67 
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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) 

R$ 31.503,00 

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 

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 (8 barracas, 8 
jalecos e 4 caixas 
plásticas) 

R$ 14.998,96 

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 

SECULT 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 

SECULT 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 

Custeio 

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

R$ 35.000,00 
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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 

SEDESE 4423 Qualificação Profissional 

Potencializar a inserção do cidadão no mercado de trabalho, 
prioritariamente mulheres, jovens em situação de 
vulnerabilidade social, população LGBTI, negros e população 
em situação de rua, por meio de qualificação social e 
profissional, competências profissionais e capacitações, 
contribuindo para melhoria das oportunidades de 
empregabilidade e de geração de renda alinhadas com a 
demanda do mercado de trabalho, bem como apoiar ações de 
outros programas afins a nível municipal, estadual e federal. 

Municípios e 
Organizações da 
Sociedade Civil 

Custeio 

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

R$ 35.000,00 

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 
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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 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 
(Sedese) 

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 
(Sedese) 

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 
 
(limite de 84 academias) 

R$ 11.804,02 

SEESP 
(Sedese) 

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 
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SEESP 
(Sedese) 

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 com 

finalidade esportiva 
R$ 35.000,00 

SEESP 
(Sedese) 

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 
(Sedese) 

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 

Investimento 
Tipo de Atendimento: 
AQUISIÇÃO DE BENS-
Permanente 

R$ 35.000,00 

SEESP 
(Sedese) 

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 

R$ 35.000,00 

SEMAD 4010 Educação Ambiental 
Fomentar ações e políticas públicas de educação ambiental, 
visando atingir os objetivos das políticas nacional e estadual 
de educação ambiental. 

Organizações da 
Sociedade Civil 

Investimento 

Tipo de 
Atendimento: 
AQUISIÇÃO DE 
BENS-Permanente - 
Equipamentos Náuticos 

R$ 60.000,00 
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SEMAD 
4267 
 

Apoio financeiro e material a 
entidades de organizações da 
sociedade civil sem fins 
lucrativos para a promoção 
de ações de proteção animal 
através de educação 
humanitária/ambiental e 
castração. 

Promover ações protetivas aos animais por meio do apoio 
financeiro e material às entidades e às organizações da 
sociedade civil sem fins lucrativos por meio de ações de 
promoção à tutela responsável, à educação humanitária e ao 
manejo e controle populacional ético de cães e gatos por meio 
de castrações. 

Organizações da 
Sociedade Civil 

Custeio 

Tipo de Atendimento: 
SERVIÇOS - Especializado 
- Educação Ambiental e 
Castração de Animais 

R$ 70.000,00 

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 

R$ 35.000,00 

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 – 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 
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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 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-
Calçamento-Vias Urbanas 
ou Rurais 

R$ 80.000,00 
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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 
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,  
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 

Investimento 
Tipo de Atendimento: 
Veículo Passeio (5 
lugares) 

R$ 45.000,00 
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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 (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 
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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 

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 

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 

Custeio 
Tipo de Atendimento: 
Custeio 

R$ 60.000,00 
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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 

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,  
Organizações da 
Sociedade Civil 
Complementares ao 
SUS 

Custeio 
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 

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 
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SESP 
(Sedese) 

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 

Custeio 

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

R$ 35.000,00 

SESP 
(Sejusp) 

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 
(Sejusp) 

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 
(Sejusp) 

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 

* Excepcionalmente, será permitida a indicação em valor inferior ao mínimo para os parlamentares que remanejaram para a ação orçamentária valor a menor do que o estabelecido na última coluna, 

desde que o valor da indicação seja igual ao valor suplementado. Ressalva-se que a indicação em valor inferior ao mínimo for destinada à execução direta da emenda deve ser avaliada com a Subsecretaria 

de Coordenação e Gestão Institucional/SEGOV. 


