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Projetos em elaboração

» Rota das Grutas Peter Lund
Concessão administrativa voltada para a exploração da gestão de um conjunto de três Unidades de
Conservação estaduais pela iniciativa privada, cujo objetivo é, por meio da aproximação entre
governo e setor privado, garantir a conservação e o desenvolvimento das áreas envolvidas no projeto.

» Aeroporto Regional do Vale do Aço
Concessão Patrocinada voltada para a exploração do Aeroporto Regional do Vale do Aço, antigo
Aeroporto Usiminas (SBIP), localizado próximo ao distrito industrial do município de Santana do
Paraíso, pelo prazo de 30 anos.

» Estradas Estaduais
Exploração da Rede Rodoviária do Estado de Minas Gerais que integra o Sistema Rodoviário Estadual
– SRE, inclusive as rodovias federais de que trata o art. 11 da Lei Federal 12.872, de 2013, por meio
de concessão comum, concessão patrocinada ou concessão administrativa.

» Escolas Estaduais
Concessão administrativa para a implantação, manutenção e operação de unidades de ensino da rede
pública do Estado de Minas Gerais, incluindo mobiliário e equipamentos, além da prestação de
serviços de apoio não pedagógicos, não compreendendo o fornecimento de alimentação.

» Transporte sobre Trilhos
Recuperação dos trens de passageiros na RMBH e entorno como alternativa para melhoria das
condições de mobilidade metropolitana, desde que a recuperação da malha ferroviária seja a forma
mais econômica de transporte de passageiros.

» Centro de Treinamento e Capacitação Aeroespacial
Implantação do Centro de Tecnologia e Capacitação Aeroespacial de Minas Gerais (CTCA), no
município de Lagoa Santa, a fim de estimular ações inovadoras de elevado potencial tecnológico
capaz de atrair empresas para o empreendimento, promovendo condições para a formação de mão
obra especializada em quantidade e qualidade suficientes para atender às demandas do setor
aeroespacial e defesa.

» Pátios de recolhimento de veículos automotores

Projeto de concessão do serviço de remoção, guarda e realização de hasta pública de veículos
automotores apreendidos em razão de infração à Legislação de trânsito de competência do Órgão
Executivo de Trânsito do Estado de Minas Gerais – DETRAN/MG.

» Centro de Ciências de Forenses Criminais
Construção e manutenção de um Centro de Ciências Forenses Criminais (CFCri), como também
construção e/ou reforma e manutenção das Unidades Integradas de Perícia (UIPs), localizadas na
Região metropolitana de Belo Horizonte e no interior do Estado de Minas Gerais.

» Sede Detran/MG
O projeto consiste na implantação e gerenciamento de infraestrutura de nova sede própria do
DETRAN/MG, um prédio para abrigar as atividades operacionais de polícia judiciária do referido órgão,
compreendendo a Coordenação de Operações Policiais e todas as suas unidades.

» Placas de Identificação Veicular
Projeto de concessão do serviço de implantação, operação, manutenção e distribuição de espelho de
placas e tarjetas automotivas, atribuindo eficácia ao controle de dispositivos de identificação da frota
veicular do estado de Minas Gerais.

» Expominas II
Construção e operação de um Centro de Convenções e de um Parque de Exposições Multiuso e
Agropecuárias, além de heliponto, estacionamento, área de serviços de alimentação e bancários,
posto médico, posto policial e um equipamento comercial facultativo.
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