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O esforço de gestão para desenvolver projetos e realizar en-
tregas mesmo em um cenário de dificuldades financeiras foi a 
grande marca da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobi-
lidade em 2020. Na visão da SEINFRA-MG, a promoção do cresci-
mento econômico com inclusão social, tão necessários no atual 
momento de crise que vive o país, passa necessariamente pelo 
desenvolvimento de infraestruturas eficientes, sustentáveis, resi-
lientes e que sejam para todos.

A partir dessa visão, e graças ao trabalho de uma equipe 
comprometida e qualificada, a pasta conseguiu dar passos im-
portantes em projetos que irão impactar positivamente a vida 
de todos os mineiros.

Nesta Edição Especial da Carta da Infraestrutura Mineira, traze-
mos o balanço dos principais avanços do Estado de Minas Gerais 
no âmbito da infraestrutura e da mobilidade urbana em 2020, bem 
como as perspectivas para 2021.

Na Seção Balanço 2020, especif icamos o estágio de desen-
volvimento de cada um dos principais projetos do Programa 
de Concessões e Parcerias da SEINFRA-MG. Descrevemos os 
avanços em relação à Integridade/Compliance e a Proteção de 
Dados na Secretaria.  Em seguida, são expostas as principais 
obras de infraestrutura concluídas por meio do DER-MG. Por 
f im, noticiamos os principais avanços em termos da regulação 
contratual, do transporte coletivo de passageiros e do Plano 
Estratégico Ferroviário (PEF).

A seção de Perspectivas para 2021, identifica as principais ações 
e propostas para a infraestrutura mineira para o próximo ano. Expo-
mos nossas expectativas sobre os avanços do Programa de Conces-
sões e Parcerias de Minas Gerais, da Integridade e do fortalecimento 
contratual no âmbito da Secretaria. Por fim, indicamos as principais 
obras de infraestrutura promovidas pelo Estado de Minas Gerais e 
que devem ser entregues à população no próximo ano.
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Um dos projetos mais importan-
tes, desenvolvidos ao longo de 2020, é 
o Rodoanel Metropolitano de Belo Ho-
rizonte, cujos estudos de modelagem 
estão em fase f inal de desenvolvimen-
to. A consulta pública será lançada 
ainda no primeiro bimestre de 2021. 

A construção do Rodoanel irá so-
lucionar diversos gargalos do atual 
Anel Rodoviário de BH, aumentando 
signif icativamente a segurança para 

os usuários e melhorando a fluidez do 
trânsito da região. Mais de 10 municí-
pios serão diretamente beneficiados, 
os quais correspondem a 30% do PIB 
mineiro. A execução da obra de apro-
ximadamente 100 km de extensão 
está vinculada à liberação dos recur-
sos oriundos do acordo do Estado com 
a mineradora Vale. Os investimentos 
iniciais previstos giram em torno de 
R$ 6 bilhões.

Rodoanel Metropolitano de Belo Horizonte

Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas

http://www.infraestrutura.mg.gov.br
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Programa de Concessões e Parcerias Público-Privadas

Outro avanço do ano de 2020 foi a conclusão dos estudos 
para concessão do Aeroporto da Pampulha, entregues em 
novembro. A consulta pública está prevista para o primeiro 
semestre de 2021.

Aeroporto da Pampulha

O Terminal Rodoviário de Belo Horizonte (TERGIP), cujo 
edital de concessão será publicado já em 2021, é mais um 
importante ativo que passará a ser administrado pela ini-
ciativa privada. 

Terminal Rodoviário 
de Belo Horizonte (TERGIP)As concessões rodoviárias também merecem destaque. 

Nas concessões existentes, a MG-050 recebeu obras de dupli-
cação, no Perímetro Urbano de Passos, no Sul de Minas, que 
vai do km 355,5 ao km 360,7, com um total de investimento 
de R$ 42 milhões. A BR-135 teve a inclusão 14 quilômetros de 
terceiras faixas, implantadas em 10 pontos da rodovia. O tre-
cho localizado entre o km 488 e o km 507 fica em Buenó-
polis, município situado na região Central do estado. Nessas 
rodovias, várias ações também foram realizadas com foco na 
redução dos impactos da pandemia da Covid-19, dentre elas a 
suspensão do reajuste tarifário pelo prazo de 90 dias.

A 2ª rodada de concessões rodoviárias mineiras já teve 
sua modelagem iniciada para a maioria dos lotes. Os editais 
dos Lotes 1 e 2 têm previsão de publicação em maio de 2021, 
o Lote 5 em julho, e os Lotes 3, 4 e 6 em setembro. Ao todo, 
serão 3.250 km concedidos, com investimentos estimados na 
ordem de R$ 7 bilhões, além de cerca de 30 mil empregos 
gerados diretamente.

Concessões Rodoviárias

Obras nas concessões rodoviárias em operação em 2020

Outro importante projeto que avançou neste ano foi o 
de concessão do Estádio Jornalista Felipe Drummond, o 
Mineirinho. A etapa de sondagem de mercado foi conclu-
ída e seis empresas, nacionais e internacionais, demons-
traram interesse pela estrutura que é única no país. O 
edital de licitação para concessão deverá ser lançado no 
primeiro semestre de 2021.

Ginásio Mineirinho

Para fechar o ano com chave de ouro, o primeiro edital 
da leva de concessões que serão realizadas pelo Governo 
de Minas foi lançado oficialmente: compondo o Progra-
ma de Concessão de Parques Estaduais (Parc), a Rota de 
Grutas Peter Lund teve seu edital de licitação publicado 
no dia 01 de dezembro de 2020 e será a primeira unidade 
concedida. O Programa conta ainda com outras 17 unida-
des de conservação mineiras.

Ademais, houve a adesão ao Programa de Estrutura-
ção de Concessões de Parques Estaduais, do BNDES, para 
obter a prestação de serviços técnicos de apoio, avaliação, 
estruturação e implementação de projetos visando à con-
cessão dos serviços de visitação à iniciativa privada de sete 
parques estaduais: Ibitipoca, Itacolomi, Rio Doce, Biribiri, 
Rola Moça, Rio Preto e Pico do Itambé, em 17/12/2020.

Programa de Concessão 
de Parques Estaduais (Parc)
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Carlos Alberto/Imprensa-MG

Sanderson Pereira

https://www.linkedin.com/company/seinfra-mg/mycompany/
https://twitter.com/seinframg
https://www.instagram.com/seinfra_mg/
https://www.facebook.com/seinframg
https://www.linkedin.com/company/seinfra-mg/mycompany/
https://twitter.com/seinframg
https://www.instagram.com/seinfra_mg/
https://www.facebook.com/seinframg
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ESG, Compliance e Proteção de Dados Pessoais

Obras do DER-MG concluídas em 2020

Compliance e Proteção de Dados 
Pessoais são prioridades! Antes mesmo 
da entrada em vigor da Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais, designamos 
nosso DPO, função atribuída ao Com-
pliance Officer, que passa atuar como 
'Compliance & Data Protection Officer' 
da Secretaria. Em parceria com a FJP, 
FGV Direito SP/Grupo Público e CGE MG, 
realizamos em dezembro a 1ª Edição do 

Conexão Integridade, evento que mar-
cou o lançamento oficial do Sistema de 
Integridade da Secretaria, e a apresen-
tação dos indicados para o Comitê Exe-
cutivo de Integridade e Proteção de Da-
dos. No mesmo período, oficializamos a 
designação do Comitê Executivo – com-
posto por membros internos e especia-
listas externos de renome –, e criamos a 
Escola da Integridade, universidade cor-

porativa do Sistema de Integridade da 
SEINFRA-MG. 

Além disso, em parceria com a SE-
DESE (Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Social – MG), a SEINFRA-MG 
organizou palestra no dia 22/10/2020 so-
bre a importância da diversidade racial 
no Governo e em empresas. Essa inicia-
tiva deu início ao Censo Racial a ser ela-
borado pela SEINFRA-MG.

No setor rodoviário, foram diver-
sas e importantes entregas efetuadas 
em diferentes localidades do Estado. 
A exemplo, foram entregues serviços 
de recuperação de pavimento, como 
na rodovia MG-431, melhorias na sina-
lização, como na MGC-491 e CMG-479, 
obras de asfaltamento, a exemplo da 
LMG-799, além de revitalizações e ma-
nutenção em geral.

Por meio do Departamento de 
Edif icações e Estradas de Rodagem 
de Minas Gerais (DER-MG), 16 obras 
de edif icações foram concluídas em 
2020. Dentre elas, vale destacar a am-
pliação de 16 leitos de UTI no hospital 
Governador Israel Pinheiro e no hospi-
tal Eduardo de Menezes. Além disso, 
foi realizada a entrega do Serviço de 
Verif icação de Óbitos (SVO), em Belo 
Horizonte. 

Foram entregues, ainda, 48 aparta-
mentos às famílias removidas de suas 
antigas casas no âmbito do Programa 
de Requalificação Urbana e Ambiental 
e de Controle de Cheias do Córrego 
Ferrugem, em Contagem, na Grande 
BH. Na mesma ocasião, foi dada a or-
dem de serviço para a construção de 
outras 144 moradias.

No caso das obras emergenciais, 
realizadas pelo DER em função de es-
tragos causados pelas chuvas, o valor 
investido em 2020 foi de aproximada-
mente R$ 58 milhões.

Nº EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO REGIÃO CONCLUSÃO INVESTIMENTO

1 E. E. NOVA PAMPULHA – CONSTRUÇÃO VESPASIANO CENTRAL 16/03/2020 4.804.873

2
E. E. ROMERO DE CARVALHO – CONS-

TRUÇÃO
PEDRO LEO-

POLDO
CENTRAL 18/02/2020 4.135.879

3 E. E. SANTA CRUZ – CONSTRUÇÃO VESPASIANO CENTRAL 16/03/2020 4.024.621

4
ESCOLA INDÍGENA RIACHINHO - 

REFORMA
SÃO JOÃO 

DAS MISSÕES
NORTE DE 

MINAS
31/12/2020 274.512

5
ESCOLA INDÍGENA RIACHO CUMPRI-

DO – REFORMA
SÃO JOÃO 

DAS MISSÕES
NORTE DE 

MINAS
28/06/2020 268.133

6 ESCOLA DE DESIGN DA UEMG
BELO HORI-

ZONTE
CENTRAL 24/08/2020 41.624.111

7
HEMONÚCLEO DE DIAMANTINA - 

REFORMA
DIAMANTINA CENTRAL 13/03/2020 122.196

8
HEMONÚCLEO DE SÃO JOÃO DEL REI 

– REFORMA
SÃO JOÃO 

DEL REI
CENTRAL 13/03/2020 155.342

9
HGIP (IPSEMG) - AMPLIAÇÃO DE LEITOS 

CTI ADULTO 16 LEITOS
BELO HORI-

ZONTE
CENTRAL 31/10/2020 647.027

10
HGIP (IPSEMG) - REFORMA DO VES-

TIÁRIO
BELO HORI-

ZONTE
CENTRAL 15/10/2020 93.177

11
HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR - 

REFORMA
BELO HORI-

ZONTE
CENTRAL 31/10/2020 568.105

12
HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES - 

AMPLIAÇÃO EMERGENCIAL 16 LEITOS
BELO HORI-

ZONTE
CENTRAL 04/07/2020 6.157.598

13 SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO DE ÓBITOS
BELO HORI-

ZONTE
CENTRAL 13/10/2020 1.143.804

14
SOCIOEDUCATIVO DE GOVERNADOR 

VALADARES – REFORMA

GOVERNA-
DOR VALA-

DARES
RIO DOCE 22/11/2020 653.643

15
SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA - 

REFORMA
UBERABA TRIÂNGULO 22/04/2020 73.952

16
SOCIOEDUCATIVO DO LINDÉIA - 

REFORMA
BELO HORI-

ZONTE
CENTRAL 30/08/2020 59.210

Obras concluídas pelo DER-MG em 2020
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Regulação contratual

Transporte coletivo de passageiros

Plano Estratégico Ferroviário (PEF)

O esforço para fortalecer o processo 
de regulação dos contratos de conces-
são vigentes também foi uma marca 
no trabalho da SEINFRA-MG em 2020. 
Foram criados mecanismos de contro-
le para auxiliar os gestores na tomada 
de decisões e nos procedimentos de 
reequilíbrio, além de reuniões periódi-

cas com as concessionárias no intuito 
de manter um alinhamento constante 
entre a secretaria e as empresas.

Como frutos do fortalecimento da 
regulação dos contratos de conces-
são, destacam-se a assinatura de Ter-
mo Aditivo para reequilíbrio contratu-
al do Aeroporto Regional da Zona da 

Mata, em janeiro de 2020, a entrega 
de 3 planos de clearing (Mineirão, Are-
na Independência e Complexo Penal), 
com proposta de revisão contratual 
para saneamento de desequilíbrios 
nos contratos, e a conclusão das ne-
gociações do reequilíbrio contratual 
da MG-050.

O ano de 2020 também foi intenso 
no setor de transporte coletivo de pas-
sageiros. Dentre as principais ações da 
pasta, se destacam o Diagnóstico do 
Banco Interamericano de Desenvolvi-
mento sobre o transporte coletivo inter-
municipal e metropolitano, a normati-
zação dos processos de reequilíbrio do 
transporte intermunicipal, a tomada de 
subsídios para simplificação e desburo-
cratização dos atos regulamentares do 
transporte e melhorias regulatórias ge-
rais no transporte metropolitano.

Sobre a fiscalização, entre abril e 
dezembro de 2020, foram 32,404 veí-
culos monitorados, 6,675 linhas moni-
toradas e 7,738 autos lavrados. Cerca 
de 27,6% dos veículos apresentaram 
excesso de passageiros. 

O Estado de Minas Gerais também 
avançou com os planos e propostas 
para alavancar o setor ferroviário. Atu-
almente, os estudos do PEF contam 
com a contribuição da Associação Na-
cional dos Transportadores Ferroviá-
rios (ANTF), que além de patrociná-los 
atua como interlocutora junto às em-
presas do setor ferroviário e o Governo 
do Estado, e a elaboração da Fundação 
Dom Cabral (FDC). 

Os avanços dos estudos do PEF de 
Minas Gerais foram apresentados no 
dia 10/12/2020, durante o 4º Workshop 
organizado pela SEINFRA-MG. Dentre 
algumas das principais contribuições 
do PEF para o Estado, destacam-se a 
oportunidade de captação de recur-
sos para as ferrovias, a diversidade e 
volume de investimentos, a expansão 
da carteira de produtos transporta-
dos, a possibilidade de retomada do 

transporte de passageiros regionais e 
a implantação das short lines – linhas 
de curta distância, que conectam lo-
calidades menores às linhas troncais, 
aquelas maiores que interligam gran-
des centros urbanos da rede ferroviária 
-, que podem levar desenvolvimento 
de economias locais, promovendo um 
avanço na gestão ferroviária e que-
brando o paradigma de modelos úni-
cos de concessão.

Acervo Seinfra-MG

https://www.linkedin.com/company/seinfra-mg/mycompany/
https://twitter.com/seinframg
https://www.instagram.com/seinfra_mg/
https://www.facebook.com/seinframg
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PERSPECTIVAS PARA 2021

Concessões, Parcerias, Integridade e Regulação

Obras públicas

As perspectivas para 2021 não po-
deriam ser melhores! Já iniciaremos 
o ano com consultas públicas de edi-
tais importantes sendo lançadas, a 
exemplo do Rodoanel Metropolita-
no de Belo Horizonte, Aeroporto da 
Pampulha e Mineirinho, e teremos ao 
longo do ano diversas sondagens de 
mercado e estudos técnicos a pleno 
vapor. Além disso, 2021 também será 
o ano em que materializaremos o for-
talecimento da Regulação Contratual, 
por meio da criação da Comissão de 
Regulação de Transportes e a publi-
cação de normativas modernas que 

deem maior transparência, clareza das 
regras, profissionalismo e segurança 
jurídica para a gestão dos contratos de 
PPP e concessões. Ou seja, 2021 mar-
ca o início de entregas fundamentais e 
estruturantes para o desenvolvimento 
da infraestrutura de Minas Gerais, com 
avanços em projetos históricos e tão 
desejados pelos mineiros!

Lançaremos ainda em janeiro, o 
Guia Prático de Relacionamento com 
Agentes Privados, com versões em 
português, inglês e áudio (acessível 
a pessoas com deficiência visual). No 
âmbito da Escola da Integridade, lan-

çaremos o portfólio de capacitações e 
treinamentos para o primeiro quadri-
mestre de 2021, contemplando temas 
estratégicos como: gestão de riscos, 
prevenção à fraude e corrupção em li-
citações e política internas.

Se 2020 foi um ano de desafios ja-
mais imaginados, que nos chamou a 
exercer nossas funções com máxima 
resiliência, criatividade e dedicação, a 
expectativa é que 2021 venha consagrar 
entregas fundamentais e reposicionar 
a Unidade PPP novamente na vanguar-
da das parcerias para o desenvolvimen-
to de Minas Gerais

O próximo ano também será de 
entregas importantes de obras pú-
blicas no setor rodoviário. Os investi-
mentos previstos somam cerca de R$ 

133 milhões, beneficiando a popula-
ção mineira diretamente com a me-
lhoria das estradas, com redução de 
acidentes e diminuição no tempo de 

viagem. Além disso, essas obras irão 
gerar empregos e renda no curto pra-
zo, fator importante para a superação 
da crise atual.

EMPREENDIMENTO TIPO RODOVIA EXTENSÃO (KM) CONCLUSÃO PREVISTA VALOR FINAL PREVISTO

Antônio Carlos - Bias Fortes 
(Complementação)

Pavimentação MG135 19.56 01/09/2021 15,379,113.00

Cataguases (Contorno) Restauração e Pavimentação Municipal 6.40 01/10/2021 15,970,000.00

Goianá, Interseção Entr. BR-
040 (Barreira do Triunfo) - João 

Ferreira
Implantação - - 01/08/2021 2,700,000.00

Inhotim Acesso (Brumadinho) Pavimentação e Obra Arte Especial LMG875 3.55 01/09/2021 50,000,000.00

Montes Claros - Implantação 
Vias Laterais Anel Rodoviário 

Sul (4,65 km Pista Direita e 
4,61 km Pista Esquerda)

Pavimentação Contorno
4,65 (PD)
4,61 (PE)

01/08/2021 15,680,640.00

Sete Lagoas (Anel Viário) 
(Complementação)

Complementação Pavimentação e 
Construção (3) Viadutos

Contorno 3.30 01/05/2021 6,201,393.00

Uberlândia (Contorno Sul) 
(Complementação)

Pavimentação Contorno 19.04 01/09/2021 20,781,319.00

Recuperação Funcional Con-
torno Poços de Caldas

Pavimentação LMG877 25.3 21/03/2021 6,201,395

Obras de infraestrutura rodoviária com conclusão prevista para 2021
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Obras públicas

Além disso, no ano de 2021, há previsão de entrega de outras 27 obras públicas, somando investimentos na ordem dos 
R$ 340 milhões. A síntese das obras com conclusão prevista para 2021 pode ser vista no Quadro abaixo.

Na área da saúde está programada a 
entrega de 4 obras em 3 municípios da 
região Central, com investimentos de R$ 
9,8 milhões, sendo uma delas a conclu-
são de obra emergencial no combate à 
pandemia da Covid-19. Na área da educa-

ção serão entregues 10 obras em quatro 
municípios, alcançando investimentos 
de R$ 20 milhões.

Na área de Segurança Pública, plane-
ja-se a conclusão de 8 importantes obras, 
com investimentos na ordem de R$ 106 

milhões, com a previsão de ampliação de 
cerca de 1500 vagas no sistema.

Ainda em 2021, estão previstos R$ 
200 milhões de investimentos em 
equipamentos públicos e infraestru-
tura urbana.

EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO REGIÃO
PREVISÃO DE 
CONCLUSÃO

INVEST IMENTO 
PREVISTO (R$)

E. E. DELFIM MOREIRA - REFORMA JUIZ DE FORA ZONA DA MATA 07/08/2021 10.170.194

E. E. PAULA ROCHA - RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO SABARÁ CENTRAL 30/07/2021 4.980.001

7 ESCOLAS INDÍGENAS DA ALDEIA XACRIABÁ - REFORMA SÃO JOÃO DAS MISSÕES NORTE DE MINAS 30/06/2021 1.897.111

PAC ARRUDAS FINHIS - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL CONTAGEM CENTRAL 15/01/2021 2.805.239

BIBLIOTECA ESTADUAL LUIZ DE BESSA - REFORMA BELO HORIZONTE CENTRAL 07/09/2021 4.579.199

PARQUE FERNÃO DIAS - CERCAMENTO CONTAGEM CENTRAL 31/03/2021 581.773

UEMG COMPLEXO FRUTAL - CERCAMENTO E GUARITAS FRUTAL TRIÂNGULO 19/03/2021 649.889

UTRAMIG - REFORMA BELO HORIZONTE CENTRAL 31/05/2021 148.370

PAC FERRUGEM - UNIDADES HABITACIONAIS DIVERSOS DIVERSAS 31/12/2021 46.882.374

PAC RIACHO DAS PEDRAS - BACIA DE DETENÇÃO CONTAGEM CENTRAL 30/12/2021 144.095.275

PAC ARRUDAS FINHIS - UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA CONTAGEM CENTRAL 15/01/2021 2.805.239

HGIP (IPSEMG) - ELEVADORES - REFORMA E MODERNIZAÇÃO BELO HORIZONTE CENTRAL 31/05/2021 2.031.955

HOSPITAL EDUARDO DE MENEZES - REFORMA BELO HORIZONTE CENTRAL 30/04/2021 1.717.899

HOSPITAL JULIA KUBITSCHEK - NOVO CTI 40 LEITOS BELO HORIZONTE CENTRAL 31/12/2020 10.674.515

CADEIA PÚBLICA DE ALFENAS - AMPLIAÇÃO ALFENAS SUL DE MINAS 01/02/2021 13.565.779

CADEIA PÚBLICA DE DIVINÓPOLIS - AMPLIAÇÃO DIVINÓPOLIS CENTRO-OESTE 30/06/2021 13.341.637

CADEIA PÚBLICA DE ITAJUBÁ - AMPLIAÇÃO ITAJUBÁ SUL DE MINAS 30/04/2021 9.933.520

CADEIA PÚBLICA DE ITURAMA - CONSTRUÇÃO ITURAMA TRIÂNGULO 31/07/2021 26.810.496

CADEIA PÚBLICA DE UBÁ - CONSTRUÇÃO UBÁ ZONA DA MATA 31/12/2021 23.817.186

SOCIOEDUCATIVO DE ALFENAS - CONSTRUÇÃO ALFENAS SUL DE MINAS 31/08/2021 17.980.806

SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA - CONSTRUÇÃO DE BLOCOS DE ALOJAMENTO UBERABA TRIÂNGULO 19/03/2021 1.509.983

SOCIOEDUCATIVO DE UBERABA - REFORMA PARA FINALIDADE DOS BLOCOS UBERABA TRIÂNGULO 19/03/2021 149.932

Outras obras de infraestrutura com conclusão prevista para 2021
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REALIZAÇÃO

Fernando S. Marcato 
Secretário de Estado de infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais

Victor Medeiros 
Economista-chefe da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais

Após um ano de reinvenção como 2020, mas cheio de es-
forço e sucessos, a SEINFRA-MG deseja a todos os mineiros 

um 2021 repleto de conquistas!  

Esperamos que 2021 seja um ano que marque o cenário 
da infraestrutura no Estado, com a realização de obras e 

projetos tão esperados pela população! 

Um próspero ano novo a todos!


