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Art . 2º – Para atender ao disposto no art . 1º serão utilizados recursos provenientes das anulações 

das dotações orçamentárias indicadas no Anexo .
Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 17 de junho de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Independência 

do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

ANExo
(a que se referem os arts . 1° e 2° do Decreto NE nº 257, de 17 de junho de 2020)
(registrado no Siafi/MG sob o número 078)

SuPLEMENTAÇÃo DA SEGuINTE DoTAÇÃo orÇAMENTárIA A QuE SE rEFErE o 
ArT . 1° DESTE DECrETo:

PoLÍCIA MILITAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS
     r$
1251 .06272705-7 .007-0001-3190-0-78 .1  280 .000 .000,00
ToTAL DA SuPLEMENTAÇÃo  280 .000 .000,00

ANuLAÇÃo DAS SEGuINTES DoTACoES orÇAMENTárIAS A QuE SE rEFErE o 
ArT .2° DESTE DECrETo:

PoLÍCIA MILITAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS
     r$
1251 .06272705-7 .007-0001-3190-0-75 .1  260 .000 .000,00
CorPo DE BoMBEIroS MILITAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS
1401 .06272705-7 .007-0001-3190-0-75 .1  20 .000 .000,00
ToTAL DA ANuLAÇÃo   280 .000 .000,00
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Atos do Governador

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

coloca, nos termos do art . 72 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e 
do art . 11 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 2018, a servi-
dora abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Educação 
à disposição da Prefeitura Municipal de Confins, em prorrogação, de 
01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, para regulari-
zar situação funcional:
MArCIA LuIZA DA SILvA CoSTA, MASP 331973-8, PEB - ADM 
3, SrE METroPoLITANA C .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS Atri-
BuiÇÕES, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE GovErNo

usando da competência delegada pelo art. 1º, do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, mAriA EDuArDA LiNS SAN-
toS DE ALmEiDA, MASP 1332917-2, do cargo de provimento em 
comissão DAD-6 EG1100337 da Secretaria de Estado de Governo, a 
contar de 30/5/2020.

PELA coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo

usando da competência delegada pelo art. 1º, do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alí-
nea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, rAmoN DiEGo DE 
cArvALHo, MASP 1336920-2, do cargo de provimento em comis-
são DAD-7 Av1100548 da Controladoria-Geral do Estado, a contar de 
5/6/2020.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico

usando da competência delegada pelo art. 1º do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decreto nº 47 .722, de 
27 de setembro de 2019, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a GEo-
vANA mAriA Do cArmo SANtoS, MASP 752815-1, a gratifica-
ção temporária estratégica GTED-4 CI1100101 da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico, a contar de 15/6/2020.

usando da competência delegada pelo art. 1º, do Decreto nº 47.610, 
de 1º de janeiro de 2019, exonera, a pedido, nos termos do art . 106, 
alínea “a”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, GEovANA mAriA 
Do cArmo SANtoS, MASP 752815-1, do cargo de provimento em 
comissão DAD-9 CI1100119 da Secretaria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico, a contar de 15/6/2020.

retifica os atos de exoneração e revogação de vitor mArQuES 
DiNiZ mArtiNS, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico, publicados em 29/05/2019: fazendo constar no texto original 
“a contar de 17/05/2019”.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

usando da competência delegada pelo art. 1º do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei 
Delegada nº 182, de 21 de janeiro de 2011, e dos Decretos nº 45 .537, 
de 27 de janeiro de 2011, e nº 44 .485, de 14 de março de 2007, a cAr-
LoS tADEu viLLANi mArQuES, MASP 326369-6, a gratificação 
temporária estratégica GTED-4 PH1100286 da Secretaria de Estado de 
Planejamento e Gestão .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor GovErNADor Do 
EStADo, Em DAtA DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico

Pela Agência de Desenvolvimento da região metropolitana de Belo 
Horizonte - Agência rmBH

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, JoSÉ cÉSAr máSSimo FAriA, MASP 669858-3, 
do cargo de provimento em comissão DAI-37 MT1100003, da Agên-
cia de Desenvolvimento da região Metropolitana de Belo Horizonte 
- Agência RMBH.

exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de 
julho de 1952, JANiA mAriSA mALHEiroS, MASP 1111446-9, 
do cargo de provimento em comissão DAI-26 MT1100103, da Agên-
cia de Desenvolvimento da região Metropolitana de Belo Horizonte 
- Agência RMBH.

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007, e o Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, JoSÉ cÉSAr máSSimo FAriA, 
MASP 669858-3, para o cargo de provimento em comissão DAI-32 
MT1100063, de recrutamento amplo, para chefiar o GABINETE da 
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Hori-
zonte - Agência RMBH.

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007, e o Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, FrANciELLE criStiNA FEr-
rEirA cotA, MASP 1 .484 .127-4, para o cargo de provimento em 
comissão DAI-22 MT1100005, de recrutamento amplo, para chefiar a 
Assessoria de Comunicação Social da Agência de Desenvolvimento da 
Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH.

nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, 
art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007, e o Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, JANiA mAriSA mALHEiroS, 
MASP 1111446-9, para o cargo de provimento em comissão DAI-28 
MT1100006, de recrutamento amplo, para chefiar a Controladoria Sec-
cional da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte - Agência RMBH.

nos termos da Lei Delegada nº 175, de janeiro de 2007 e o Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, atribui a JoSÉ cÉSAr máSSimo 
FAriA, MASP 669858-3, chefe do GABINETE, a gratificação tempo-
rária estratégica GTEI-5 MT1100007, da Agência de Desenvolvimento 
da Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

TorNA SEM EFEITo o ato de nomeação ordinária, publicado no 
Diário Oficial dos Poderes do Estado em 08 de junho de 2016, no 
que se refere ao concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE 
Nº01/2011, da Secretaria de Estado de Educação, da candidata abaixo 
relacionada, por sido considerada inapta no exame pré-admissional .

Especialista em Educação Básica - Nível i - Grau A
área: Supervisão Pedagógica

Lote de vaga: coronel Fabriciano/ipatinga
cPF Nome

56701926649 Mary Do Divino valadares ribeiro Fraga

TorNA SEM EFEITo o ato que tornou sem efeito a nomeação ordiná-
ria, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado em 26 de novem-
bro de 2013, de roberta de Fatima Santos, CPF: 087 .634 .186-57, da 
Secretaria de Estado de Educação, no que se refere ao concurso público 
regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 01/2011, em cumprimento à Sen-
tença proferida no Processo nº 0011041-59 .2014 .8 .13 .0349 (Cumpri-
mento de sentença nº 5000272-91 .2020 .8 .13 .0349), que determinou 
sua posse .

em cumprimento à decisão proferida no Processo nº 5002435-
26 .2019 .8 .13 .0431, NoMEIA em caráter efetivo precário, em virtude 
de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 
04/2014, para o provimento do cargo efetivo da Secretaria de Estado de 
Educação, a candidata abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSICA – NÍvEL I – GrAu A
História
MONTE CARMELO/MONTE CARMELO

CPF Nome Classificação vaga

483 .062 .906-15 Lucilha Aparecida Gui-
marães Melo 13º ED 722

em cumprimento à decisão proferida no Processo nº 5001030-
40.2019.8.13.0629, NOMEIA em caráter efetivo definitivo, em virtude 
de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 
01/2011, para o provimento do cargo efetivo da Secretaria de Estado de 
Educação, a candidata abaixo relacionada .
ESPECIALISTA EM EDuCAÇÃo BáSICA – NÍvEL I – GrAu A
Supervisão Pedagógica
JUIZ DE FORA/SAo JoAo NEPoMuCENo

CPF Nome Classificação vaga

091 .988 .717-14 Fernanda Amorim de 
Freitas 8º ED 198

em cumprimento à decisão sentença proferida no Processo nº 
9083804 .02 .2017 .813 .0024 (Cumprimento de Sentença nº 5056741-
65.2020.8.13.0024), NOMEIA em caráterefetivo definitivo, em virtude 
de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 
01/2011, para o provimento do cargo efetivo da Secretaria de Estado de 
Educação, os candidatos abaixo relacionados .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSICA – NÍvEL I – GrAu A
Geografia
METROPOLITANA A/BELO HORIZONTE

CPF Nome Classificação vaga

060 .622 .946-90 Silvana Barbosa 
Louback 151º ED 690

046 .612 .866-50 Deivson Santos de 
Almeida 157º ED 665

em cumprimento ao acórdão proferido no recurso Inominado nº 
0032677-33 .2019 .8 .13 .0470 (Cumprimento de Sentença nº5001125-
05 .2020 .8 .13 .0704), NoMEIA em caráterefetivo precário, em virtude 
de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 
01/2011, para o provimento do cargo efetivo da Secretaria de Estado de 
Educação, a candidata abaixo relacionada .
ASSISTENTE TÉCNICo DE EDuCAÇÃo BáSICA – NÍvEL I – 
GrAu A
Assistente Técnico de Educação Básica
UNAI/CABECEIRA GRANDE

CPF Nome Classificação vaga

040 .386 .986-29 Kelly Cristina Bispo 
de Melo Cardoso 5º ED 14

em cumprimento à sentença proferida no Processo nº 5000196-
16 .2020 .8 .13 .0657, NoMEIA em caráter efetivo precário, em virtude 
de aprovação no concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEE nº 
04/2014, para o provimento do cargo efetivo da Secretaria de Estado de 
Educação, a candidata abaixo relacionada .
ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSICA– NÍvEL I – GrAu A
Educação Física
UBA/BRAS PIRES

CPF Nome Classificação vaga

776 .400 .556-87 valmiria Marques de 
Magalhães 2º ED 756

rETIFICA o ato de Luciana Mesquita de Almeida Lara, CPF: 
036.137.756-89, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado, em 
24 de março de 2020, no que se refere ao concurso público regido pelo 
Edital SES Nº 02/2014, da Secretaria de Estado de Saúde, em cumpri-
mento à decisão proferida no Processo nº 9033446 .96 .2018 .813 .0024, 
que acolheu os embargos de declaração, determinando que seja retroa-
gido os efeitos legais a partir de 06 de abril de 2019, data da sua posse .

em cumprimento à decisão proferida no mandado de Segurança 
nº1.0000.20.080550-5/000, RETIFICA em caráter precário, o ato 
de nomeação judicial, publicado no Diário Oficial dos Poderes do 
Estado em 14 de março de 2020, de Debora oliveira xavier, CPF: 
075 .952 .796-23, no que se refere ao concurso público regido pelo Edi-
tal SES nº 02/2014, da Secretaria de Estado de Saúde, retroagindo seus 
efeitos legais a partir de 07 de abril de 2020, data da sua posse .
oNDE SE LÊ:
Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - Nível I - Grau A
LEIA-SE:
Especialista em Políticas e Gestão da Saúde - Nível III - Grau A

TorNA SEM EFEITo o ato de nomeação judicial publicado no Diá-
rio Oficial dos Poderes do Estado em 21 de dezembro de 2016, no que 
se refere ao concurso público regido pelo Edital HEMoMINAS Nº 
01/2012, para o provimento do cargo efetivo da FUNDAÇÃO CEN-
Tro DE HEMAToLoGIA E HEMoTErAPIA Do ESTADo DE 
MINAS GErAIS, da candidata abaixo relacionada, em cumprimento 
à sentença que denegou a segurança no Mandado de Segurança nº 
5034348-88 .2016 .8 .13, retroagindo os efeitos a partir de 28 de feve-
reiro de 2020, data do seu desligamento .
ANALISTA DE HEMAToLoGIA E HEMoTErAPIA – NÍvEL I – 
GrAu A
Enfermeiro
Governador valadares

CPF NoME
059 .677 .226-29 Adenila oliveira Dias

em cumprimento à decisão proferida no Processo nº 5036675-
64 .2020 .8 .13 .0024, NoMEIA em caráter efetivoprecário, em virtude 
de aprovação no concurso público regido pelo Edital HEMoMINAS 
Nº 01/2012, para o provimento do cargo efetivo da FUNDAÇÃO CEN-
Tro DE HEMAToLoGIA E HEMoTErAPIA Do ESTADo DE 
MINAS GErAIS, a candidata abaixo relacionada .
ANALISTA DE HEMAToLoGIA E HEMoTErAPIA – NÍvEL I – 
GrAu A
Enfermeiro
Governador valadares

CPF Nome Classificação vaga
059 .677 .226-29 Adenila oliveira Dias 4º CH 10

no exercício da competência prevista no art. 90, III, da Constituição 
do Estado, bem como o disposto no artigo 46, da Lei nº 14 .184, de 
31 de janeiro de 2002, acolhendo os fundamentos da Nota Jurídica nº 
34/2019/SECCRI/AJUR, indefere o pedido de readmissão aviado por 
Marla De Fátima Almeida Dos reis Corrêa.

usando da competência delegada pelo art. 1º, do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, cArLoS tADEu viLLANi mAr-
QuES, MASP 326369-6, do cargo de provimento em comissão DAD-8 
PH1100297 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .

usando da competência delegada pelo art. 1º, do Decreto nº 47.610, 
de 1º de janeiro de 2019, nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei nº 
869, de 5 de julho de 1952, e tendo em vista a Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011, e o Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, ANA mAriNA cAmPAS DE FAriA, MASP 1186967-4, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-8 PH1100297, de recru-
tamento amplo, para dirigir a Diretoria Central de Perícia Médica da 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .

usando da competência delegada pelo art. 1º do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 21 de 
janeiro de 2011, e dos Decretos nº 44 .485, de 14 de março de 2007 
e nº 47 .722, de 27 de setembro de 2019, atribui a ANA mAriNA 
cAmPAS DE FAriA, MASP 1186967-4, diretora da Diretoria Cen-
tral de Perícia Médica, a gratificação temporária estratégica GTED-4 
PH1100286 da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE oNtEm:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE GovErNo

coloca,nos termos dos art . 13, III, e art . 15 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secreta-
ria de Estado de Governo à disposição da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, até 31/12/2020, 
com ônus para o cessionário, conforme Convênio de Cooperação Téc-
nica nº 27:
JoHN EurICo DoS SANToS, MASP 1045431-2, AuxILIAr DA 
INDÚSTrIA GráFICA - AIG .

PELA ADvocAciA-GErAL Do EStADo

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Advocacia-
Geral do Estado à disposição da Secretaria de Estado de Fazenda, em 
prorrogação, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, 
para regularizar situação funcional:
LAurENT GILLE GroENNEr, MASP 753 .187-4, GESTor 
GovErNAMENTAL - GGov .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, os servidores abaixo relacionados lotados na 
Secretaria de Estado de Educação à disposição do INSTITuTo ESTA-
DUAL DE FLORESTAS, de 12/05/2020 a 31/12/2020, com ônus para 
o cessionário:
ALExSANDro DoS SANToS oLIvEIrA, MASP 1 .363 .930-7, 
TÉCNICo DA EDuCAÇÃo, I, C, ADMISSÃo 3;
BruNo DE oLIvEIrA BrANDÃo, MASP 1 .353 .884-8, TÉCNICo 
DA EDuCAÇÃo, II, C, ADMISSÃo 1 .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secre-
taria de Estado de Educação à disposição da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública do Estado de Minas Gerais, de 8/1/2018 
a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, para regularizar situação 
funcional:
DENISE rIErA ToLEDo NorA, MASP 1051308-3, PEB - ADM 1, 
SrE METroPoLITANA A .
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comitê Extraordinário coviD-19
Presidente: Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

DELIBErAÇÃo Do CoMITÊ ExTrAorDINárIo CovID-19 Nº 57, DE 17 DE JuNHo DE 2020 .

Altera o Anexo da Deliberação do Comitê Extraordinário 
CovID-19 nº 45, de 13 de maio de 2020, que aprova a 
reclassificação das fases de abertura das macrorregiões de 
saúde previstas no Plano Minas Consciente .

o comitÊ ExtrAorDiNário coviD-19, no exercício de atribuição que lhe confere o art . 
2º do Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 6 
de fevereiro de 2020, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 
2020, e na resolução da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020,

DELiBErA:

Art. 1º – O Anexo a que se refere o art. 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 
45, de 13 de maio de 2020, passa a vigorar na forma do Anexo desta deliberação .

Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 17 de junho de 2020 .

CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA
Secretário de Estado de Saúde

MATEuS SIMÕES DE ALMEIDA
Secretário-Geral

MárCIo LuÍS DE oLIvEIrA
Consultor-Geral de Técnica Legislativa

ANA MArIA SoArES vALENTINI
Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

LEÔNIDAS oLIvEIrA
Secretário de Estado de Cultura e Turismo

FErNANDo PASSALIo DE AvELAr
Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo pela Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico

ELIZABETH JuCá E MELLo JACoMETTI
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

JuLIA FIGuEIrEDo GoYTACAZ SANT’ANNA
Secretário de Estado de Educação

GuSTAvo DE oLIvEIrA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

IGor MASCArENHAS ETo
Secretário de Estado de Governo

MArCo AurÉLIo DE BArCELoS SILvA
Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200618002221012.
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MárIo LÚCIo ALvES DE ArAÚJo, General
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

GErMANo LuIZ GoMES vIEIrA
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

LuIS oTávIo MILAGrE DE ASSIS
Secretário Adjunto de Estado de Planejamento e Gestão, respondendo pela Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão

roDrIGo FoNTENELLE DE ArAÚJo MIrANDA
Controlador-Geral do Estado

SIMoNE DEouD SIQuEIrA
ouvidora-Geral do Estado

EDGArD ESTEvo DA SILvA, Coronel
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

oSvALDo DE SouZA MArQuES, Coronel
Chefe do Gabinete Militar do Governador

WAGNEr PINTo DE SouZA
Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

roDrIGo SouSA roDrIGuES, Coronel
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerai

ANExo
(a que se refere o art. 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 57, de 17 de junho 

de 2020)

“ANExo
(a que se refere o art. 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 45, de 13 de maio 

de 2020)

mAcrorrEGiÃo
rEcLASSiFicAÇÃo DA FASE DE ABErturA

cLASSiFicAÇÃo ANtErior rEcLASSiFicAÇÃo (DE 
20/6/2020 A 27/6/2020)

ExPEctAtivA DE ProGrESSÃo 
ou DE rEGrESSÃo DE FASE

Centro onda branca: baixo risco onda verde: serviços 
(regressão de fase)

Centro-Sul onda branca: baixo risco onda branca: baixo risco Expectativa de regressão para “onda 
verde: serviços essenciais”

Jequitinhonha onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
Leste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

Leste-Sul onda amarela: médio risco onda amarela: médio risco Expectativa de regressão para 
“onda branca: baixo risco”

Nordeste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
Noroeste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

Norte onda amarela: médio risco onda branca: baixo risco 
(regressão de fase)

oeste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
Sudeste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

Sul onda branca: baixo risco onda branca: baixo risco Expectativa de regressão para “onda 
verde: serviços essenciais”

Triângulo-Norte onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
Triângulo-Sul onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
vale do Aço onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

”
17 1365626 - 1

Secretaria de Estado de Governo
Secretário: Igor Mascarenhas Eto

Expediente

Defensoria Pública do Estado de minas Gerais
Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente

ATo Do SENHor SECrETárIo DE ESTADo ADJuNTo
o SECrETárIo DE ESTADo ADJuNTo DE GovErNo,no uso 
da competência delegada pela Resolução SEGOV nº 600/2017, publi-
cada em 25/03/2017,REGISTRA AFASTAMENTO PRELIMINAR 
À APOSENTADORIA, nos termos do § 6°do art. 36 da CE/1989, 

daservidoraMASP 262817-0, SIMoNE rAQuEL LEAL MoTTA 
TEIXEIRA,a partir de 03/06/2020, referente ao cargo de AUXILIAR 
DE SErvIÇoS GovErNAMENTAIS, NÍvEL v, GrAu D, SÍM-
BoLo AuSG5 .

JoSÉ GErALDo DE oLIvEIrA PrADo
SECrETárIo DE ESTADo ADJuNTo DE GovErNo

17 1365568 - 1

controladoria-Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
Concede Progressão na carreira de Gestor Governamental ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Controla-
doria-Geral do Estado, no uso de sua atribuição e tendo em vista o disposto no art . 16 da Lei nº 15 .470, de 13 de janeiro de 2005, que entra em vigor 
na data de sua publicação, respeitado o prazo de vigência previsto no anexo único.

ANExo ÚNICo
ProGrESSÃo NA CArrEIrA DA CoNTroLADorIA-GErAL Do ESTADo

CArrEIrA DE GESTor GovErNAMENTAL - GGov

NoME MASP CArGo

SITuAÇÃo ANTErIor 
À ProGrESSÃo

ProGrESSÃo 
SITuAÇÃo NovA

vIGÊNCIA

NÍvEL GrAu NÍvEL GrAu

Ivan Elidio de Pinho Tavares 12511010 GGov II A II B 11/05/2020

Adriana Dolabela Alves de Sousa
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças

17 1365582 - 1

rEGISTrA AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo, nos termos 
da alínea “b” do art. 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por 8 (oito) dias, 
a servidora: MASP 1 .091 .010-7, IZABEL CrISTINA GuIMArÃES 
OTONI a partir de 12/06/2020.

Adriana Dolabela Alves de Sousa
Superintendente de Planejamento, Gestão e Finanças

17 1365349 - 1

DESPACHo
O CONTROLADOR-GERAL DO ESTADO, no uso da competência 
que lhe confere o art . 93, § 1°, da Constituição do Estado, combinado 
com o art. 28 da Lei Delegada nº 174/2007, nos termos do art. 7º, § 
2º, da Lei Estadual nº 13.994/2001, tendo em vista a decisão judicial 

exarada pelo Exmo . Sr . Diego Duarte Bertoldi, Juiz de Direito Substi-
tuto da Comarca de Resplendor/MG, nos autos da Ação Civil Pública 
nº . 054308004651-8, DETErMINA A INCLuSÃo DE JoSÉ CrE-
MASCo ToN, CPF nº . 153 .380 .966-68 ,pelo prazo de 05(cinco) anos 
no CADASTro DE ForNECEDorES IMPEDIDoS DE LICITAr E 
CoNTrATAr CoM A ADMINISTrAÇÃo PÚBLICA ESTADuAL - 
CAFIMP, a contar de 16/04/2019.

CoNTroLADorIA-GErAL Do ESTADo, 
Belo Horizonte, 10 de junho de 2020 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
17 1365201 - 1

RESOLUÇÃO CONJUNTA DPG / CGDPMG N. 007/2020
Dispõe sobre a prorrogação da vigência das Resoluções Conjuntas DPG 
/ CGDPMG n. 004/2020 e 006/2020 até o dia 17 de julho de 2020.
o DEFENSor PÚBLICo-GErAL Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS, EM ExErCÍCIo, no uso da atribuição que lhe confere o art . 
9º, incisos I, III e xII, da Lei Complementar n . 65, de 16 de janeiro de 
2003, e o CorrEGEDor GErAL DA DEFENSorIA PÚBLICA Do 
ESTADo DE MINAS GErAIS, no uso da atribuição que lhe confere 
os arts . 32 e 34, ambos da Lei Complementar n . 65, de 16 de janeiro 
de 2003, e tendo em vista as justificativas e disposições constantes na 
Resolução Conjunta DPG / CGDPMG n. 004/2020, n. 005/2020 e n. 
006/2020; CONSIDERANDO o fluxo diário de mais de 2.000 pessoas 
somente na Sede e nas unidades da Capital e necessidade de ainda 
se evitar aglomerações em todas as unidades da Defensoria Pública, 
na capital e no interior; CONSIDERANDO, por fim, as informações 
que estão sendo gradualmente repassadas pelas Autoridades Sanitárias 
Estaduais e aquelas contidas nos Decretos Municipais publicados, rela-
tivas à CovID-19,
rESoLvEM:
Art . 1º . Fica prorrogado para o dia 17 de julho de 2020 o prazo de 
vigência das Resoluções Conjuntas DPG / CGDPMG n. 004/2020 e n. 
006/2020, que poderá ser ampliado ou reduzido.

Art . 2º . Esta resolução conjunta entra em vigor na data da sua 
publicação .

Belo Horizonte, 17 de junho de 2020 .
GErIo PATroCÍNIo SoArES

Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais

GALENo GoMES SIQuEIrA
Corregedor-Geral da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais

17 1365281 - 1

ATo Do DEFENSor PÚBLICo-GErAL
ATO Nº 194/2020

o DEFENSor PÚBLICo-GErAL Do ESTADo DE MINAS 
GErAIS, no uso de atribuição prevista artigo 9º, inciso xxI, da Lei 
Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, concede, nos termos 
do art . 2º da Deliberação nº 30, de 04 de outubro de 2013, a THIAGo 
PErEIrA GuErrA, MADEP 0910, ocupante do cargo de Defen-
sor Público de Classe Intermediária, Licença Por Motivo de Doença 
em Pessoa da Família, por 30 dias, no período de 02/06/2020 a 
01/07/2020.

17 1365537 - 1

Polícia militar do Estado de minas Gerais
Comandante-Geral : Cel PM rodrigo Sousa rodrigues

Expediente
rESoLuÇÃo N . 4 .905 DE 21 DE MAIo DE 2020 .

Dispõe sobre o posicionamento dos servidores civis da Polícia Militar de Minas Gerais nas carreiras a que se referem os incisos vII a xI do art . 1° 
da Lei n° 15 .301, de 10 de agosto de 2004, decorrente da progressão horizontal prevista no art . 14 da referida Lei .
o CoroNEL PM CoMANDANTE-GErAL DA PoLÍCIA MILITAr DE MINAS GErAIS, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III , § 
1º, do art. 93, da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, c/c com o art. 28 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 
2007, e, em conformidade com o art. 6º, incisos VI e XI do R-100, aprovado pelo Decreto-Lei Estadual nº 18.445, de 15 de abril de 1977, c/c o artigo 
2º da lei nº 22 .415, de 16 de dezembro de 2016, alterada pela Lei nº 23 .133, de 07 de dezembro de 2018,
rESoLvE:
Art. 1º - Esta resolução tem por finalidade conceder a progressão horizontal aos servidores civis da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG -, rela-
cionados no Anexo desta resolução, ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de Assistente Administrativo da Polícia Militar, Professor 
de Educação Básica da Polícia Militar e Especialista em Educação Básica da Policia Militar de que trata a Lei nº 15 .301, de 10 de agosto de 2004 e 
que atendem ao disposto no art . 14 da mencionada lei .
Art. 2º - Após a publicação do ato na edição do Diário Oficial de Minas Gerais, e sua transcrição no Boletim Geral da Polícia Militar, as Unidades de 
lotação dos servidores deverão realizar as devidas alterações no Sistema Informatizado de recursos Humanos para que os servidores possam receber 
os vencimentos correspondentes ao novo posicionamento .
Art . 3º - Após a conclusão das medidas a que alude o artigo anterior, as unidades de lotação dos servidores deverão comunicar a Seção de Processa-
mento de Pagamento de Pessoal do Centro de Administração de Pessoal - SPPP/CAP -, os novos posicionamentos dos servidores para que possam 
ser efetivados os pagamentos, que serão devidos a partir da data em que fizeram jus à referida progressão.
Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data em que os servidores fizeram jus à progressão.

Belo Horizonte, 21 de maio de 2020 .
GIovANNE GoMES DA SILvA, CoroNEL PM

Comandante-Geral

ANExo ÚNICo
( - a que se refere o art . 1º da resolução n . 4 .905 de 21 de maio de 2020 - )

1 – CArrEIrA DE ASSISTENTE ADMINISTrATIvo DA PoLÍCIA MILITAr
QuANTITATIvo DoS SErvIDorES QuE PrEENCHEM oS rEQuISIToS PArA ProGrESSÃo

Novo PoSICIoNAMENTo NAS CArrEIrAS DA PoLÍCIA MILITAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS
1 – CArrEIrA DE ASSISTENTE ADMINISTrATIvo DA PoLICIA MILITAr

1 .1 – CArGA HorárIA SEMANAL DE TrABALHo: 30H

uNIDADE NÚMEro NoME SEQ . 
CArGo CArGo NÍvEL GrAu rETroAÇÃo

16ª CIA PM IND 166 .236-0 SEForA EMILIA DA SILvA 1 ASPM I C 28/04/2020

19ª rPM 165 .464-9 ITYArA DE ANDrADE CAMArA 
LACErDA 1 ASPM I C 24/03/2020

21ª CIA PM IND 166 .332-7 FABIANA xAvIEr DA CruZ MENDES 1 ASPM I C 28/03/2020
23ª CIA PM IND 166 .411-9 DArLENE MorEIrA SILvA 1 ASPM I C 04/03/2020

37º BPM 166 .616-3 rENATA NorBErTo DE CArvALHo 
MALvESTE 1 ASPM I C 11/04/2020

40º BPM 166 .525-6 vANESSA MArQuES GArCIA 1 ASPM I C 15/04/2020
5ª rPM 166 .044-8 TABATTA FAvArATo ABDANur 1 ASPM I C 25/03/2020
CTPM/LAVRAS 161 .034-4 ANDrE LuIZ roSA TorrES 1 ASPM I D 02/04/2020
CTPM/MONTES CLAROS 161 .060-9 LAurA APArECIDA CArLoS DE MELo 1 ASPM I D 03/04/2020
CTPM/MONTES CLAROS 161 .062-5 ANA PAuLA APArECIDA DoS SANToS 1 ASPM I D 04/04/2020
CTPM/PASSOS 161 .021-1 PrISCILA SANToS rIBEIro CorSI 1 ASPM I D 03/04/2020
CTPM/PATOS DE MINAS 160 .806-6 SANDrA CArLA CAIxETA 2 ASPM I D 05/04/2020
CTPM/PATOS DE MINAS 161 .033-6 SANIA SILvA CArvALHo 1 ASPM I D 05/04/2020

CTPM/IPATINGA 161 .026-0 rAPHAELA BATISTA BArBoSA 
SANToS 1 ASPM I D 03/04/2020

2 – CArrEIrA DE ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSICA DA PoLÍCIA MILITAr
QuANTITATIvo DoS SErvIDorES QuE PrEENCHEM oS rEQuISIToS PArA ProGrESSÃo

Novo PoSICIoNAMENTo NAS CArrEIrAS DA PoLÍCIA MILITAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS
2 – CArrEIrA DE ProFESSor DE EDuCAÇÃo BáSICA DA PoLÍCIA MILITAr

2 .1 – CArGA HorárIA SEMANAL DE TrABALHo: 24H

uNIDADE NÚMEro NoME SEQ . 
CArGo CArGo NÍvEL GrAu rETroAÇÃo

CTPM/BARBACENA 147 .497-2 DANIELLA rENATA G DE M 
CArvALHo 2 PEBPM I D 16/04/2020

CTPM/BARBACENA 160 .140-0 EDINA MArIA CAMPoS SANDI 2 PEBPM I D 16/04/2020
CTPM/BARBACENA 143 .025-5 rAQuEL LuCIENE DE ArAÚJo 2 PEBPM I D 16/04/2020
CTPM/BARBACENA 129 .183-0 ADIrSoN GoNÇALvES MorEIrA 2 PEBPM I C 07/04/2020

CTPM/BARBACENA 160 .878-5 LuCIANo CESAr ForTES DE 
ALMEIDA 2 PEBPM I C 05/04/2020

CTPM/BARBACENA 153 .085-6 CrISTINA BrAGA FrANCISCo DE 
oLIvEIrA 2 PEBPM I C 05/04/2020

CTPM/BARBACENA 164 .364-2 SILvIA roBErTA FErrEIrA 2 PEBPM I C 05/04/2020
CTPM/BARBACENA 160 .414-9 ANA CLArA SANToS ArAuJo 3 PEBPM I C 05/04/2020
CTPM/BETIM 139 .342-0 HELI MorAIS 2 PEBPM I D 03/04/2020
CTPM/BETIM 160 .819-9 JuLIANA MArQuES DA SILvA 2 PEBPM I D 03/04/2020
CTPM/BETIM 160 .879-3 CrISTIANA SoArES LEITE 2 PEBPM I D 18/04/2020
CTPM/BETIM 160 .951-0 EDIMILSoN ALBINo DA SILvA 2 PEBPM I C 05/04/2020
CTPM/BETIM 167 .007-4 roSArINA SALvADor FErNANDES 1 PEBPM I C 05/04/2020
CTPM/BETIM 165 .894-7 CArLA FABIANA TAMBorELLI 2 PEBPM I C 05/04/2020
CTPM/BETIM 167 .010-8 ANGELITA MorEIrA DA CuNHA 1 PEBPM I C 08/04/2020
CTPM/BETIM 167 .006-6 roNALDo SoArES 1 PEBPM I C 05/04/2020

CTPM/BOMDESPACHO 159 .451-4 LuCIANA F C CArDoSo DE 
oLIvEIrA 2 PEBPM I D 17/04/2020

CTPM/BOMDESPACHO 159 .446-4 GISELE SoArES DE ArAÚJo 
SANToS 2 PEBPM I D 17/04/2020

CTPM/BOMDESPACHO 160 .786-0 roBErTA ABADIA DE CArvALHo 2 PEBPM I D 17/04/2020
CTPM/BOMDESPACHO 160 .790-2 NATHALIA INES GoMES 2 PEBPM I D 17/04/2020
CTPM/CONTAGEM-J.M. 
vASCoNCELoS 166 .994-4 LIDIA DA CoNSoLACAo PESSoA 

oLIvEIrA 1 PEBPM I C 28/04/2020

CTPM/CONTAGEM-J.M. 
vASCoNCELoS 164 .655-3 IoLANDA BEATrIZ JEroNIMo 2 PEBPM I C 19/04/2020

CTPM/GOV. VALADARES 166 .231-1 JoSE ILToN DE ALMEIDA 2 PEBPM I C 06/04/2020
CTPM/GOV. VALADARES 166 .963-9 WILMA CELIA DE FIGuEIrEDo 1 PEBPM I C 21/04/2020

CTPM/GOV. VALADARES 167 .004-1 WAGNEr WASHINGToN CoELHo 
BASILIo 1 PEBPM I C 05/04/2020

CTPM/GOV. VALADARES 166 .711-2 HELETICIA MArA MANZICo 2 PEBPM I C 05/04/2020

CTPM/GOV. VALADARES 161 .012-0 ELIANE CrISTINA PErEIrA NEvES 
DE PAuLA 2 PEBPM I C 06/04/2020

 
Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017. 
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320200618002221013.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

7° REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PLANO MINAS CONSCIENTE
 

 

DATA:

16/06/2020

LOCAL:

 Edifício Tiradentes / 4º andar - Cidade Administrativa   

INÍCIO:

14:00

TÉRMINO:

16:00

MEMBROS PRESENTES ÓRGÃO

Marcel Dornas Beghini - Secretário-Geral Adjunto do Estado SGG

Douglas Augusto Oliveira Cabido - Subsecretário de Desenvolvimento Regional Sede 

Ronaldo Cesar Antunes de Oliveira - Coordenador Especial da Consultoria Técnico-Legislativa CTL

João Márcio Silva de Pinho - Chefe de Gabinete da  Secretaria de Estado de Saúde SES

Raphael Rodrigues Ferreira -  Chefe de Gabinete da Consultoria Técnico-Legislativa CTL 

Juliano Fisicaro Borges – Chefe de gabinete da Secretaria de Governo Segov

Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes - Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de
Fazenda SEF

 

 Encaminhamentos:

 

 1. Situação de escolas de músicas e idiomas: atendimento individualizado ou pequenos grupos

2. Orientação aos prefeitos acerca do comércio de rua/ambulantes e empreendedores informais

Encaminha-se: 

A Sede irá verificar um enquadramento dentro das ondas do segmento "Outras a�vidades de ensino",
que abranjam as seguintes a�vidades: ensino de esportes, ensino de dança, ensino de artes cênicas
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(exceto dança), ensino de música, ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, ensino de
idiomas, treinamento em informá�ca, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, cursos
preparatórios para concursos, outras a�vidades de ensino não especificadas anteriormente". 

Já acerca do segmento "ambulantes de gênero alimen�cio", listado, atualmente, na onda roxa, será
analisada a possibilidade de incluir dentro da onda verde no grupo "Restaurantes e outros serviços de
alimentação e bebidas". Em relação aos ambulantes informais de comércio em geral, é de competência
da prefeitura observar a atuação desses empreendedores, cabendo, sempre, seguir as diretrizes e
coerência das ondas per�nentes em cada região.

3. Análise quanto aos encaminhamentos do Coes em relação as ondas nas regiões;

Da análise sanitária: 

O Grupo execu�vo iniciou a reunião tendo acesso ao Relatório Técnico nº 6/SES/COES MINAS COVID-
19/2020, emi�do pelo Centro de Operação de Emergências em Saúde – COES-Minas.
Foram apresentados, inicialmente, os dados rela�vos às projeções de casos. Para acompanhamento da
evolução da pandemia em Minas Gerais, são realizadas es�ma�vas periódicas considerando o padrão
brasileiro. O pico atual previsto para o estado é de 14/07, um dia a menos do que o previsto na semana
anterior. O comportamento dos casos tem acompanhado à previsão. Constatou-se, nesta semana, que há
a possibilidade de um possível colapso no sistema de saúde a par�r do dia 25 de junho, uma vez que o
volume de casos que necessitam internações pode vir a ser superior à capacidade instalada a par�r desta
data.
Foi constatado também um aumento de 60 para 87 surtos, com um aumento de 1.005 para 1.260 casos
confirmados envolvidos nos surtos.
Com relação aos indicadores, os dados da semana apontaram que houve piora em todas as
macrorregiões, no tocante à incidência do novo coronavírus, com exceção da região sul, que teve
pra�camente o mesmo número de casos. No tocante à ocupação, houve flutuações, posi�vas ou
nega�vas, a depender da macrorregião, mas com tendências de aumento, como por exemplo na macro
Centro.
Ao conjugar ambos eixos do indicador, verificou-se que a situação se alterou somente entre as regiões
Oeste e Leste do Sul, mas que todas permaneceram com o mesmo grau de risco. Foi indicado pela SES
que a metodologia de quar�s para a incidência deve ser alvo de estudo, uma vez que há espaço para
qualificação dos dados neste sen�do, demonstrando de forma mais clara as situações do estado.
Com relação ao Rt, constatou-se que houve flutuação dos valores, sendo que houve uma melhora no
indicador agregado, de Minas Gerais, mas piora em diversas macros como Jequi�nhonha, Norte e
Triângulo do Norte.
Agregando ambos indicadores, vislumbra-se que são encontradas apenas situações de alerta ou crí�cas
no estado. Ou seja, não há nenhuma macro com situação de dois indicadores em posição verde ou de um
indicador em posição verde e outro em amarela. A grande maioria se encontra em posição vermelha-
vermelha ou vermelha-amarela.
Assim, o COES indicou que neste momento o mais adequado seria um retrocesso de todo o estado para a
onda verde, principalmente tendo em vista o caminho em direção a um possível colapso do sistema
assistencial e ainda a antecipação do pico em mais um dia. O COES indicou ainda que deve ser alvo de
avaliação pelo Comitê Extraordinário a possibilidade de reforço da comunicação e coordenação dos
municípios, através da criação de medidas que restrinjam efe�vamente os municípios à uma das duas
deliberações, 17 ou 39, que representam a orientação do estado para enfrentamento da pandemia.
A SEGOV indicou que seria interessante que nas macrorregiões em que fosse possível a manutenção da
onda atual, no entendimento dos presentes, a pasta estaria a favor da manutenção.
A SES indicou que acompanha a opinião do COES, mas indica que de todas as regiões avaliadas, as regiões
Centro-sul, Leste do sul e Sul, possuem uma situação menos agressiva do que as demais, ilustrada a par�r
de dois indicadores na posição amarela. Assim, caso os presentes entendessem pela per�nência de
manutenção em algumas regiões, estas seriam a com menor risco. A SES indicou que para as
macrorregiões Centro – pela piora nos indicadores, aumento da ocupação e por ainda faltar um
determinado prazo para operacionalização do hospital de campanha na capital – e Norte – pelo aumento
do Rt, principalmente, o risco seria maior. A SEC-GERAL, CTL e SEF acompanharam o apontamento da SES.
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A Sede, observando o contexto geral apresentado no relatório econômico, que segue anexo a está ata, as
caracterís�cas das regiões, a evolução do plano, a constante interlocução com os poderes públicos locais,
a realidade de flexibilização das a�vidades econômicas nos municípios mineiros, os dados de
desligamentos de trabalhadores formais, as projeções ainda mais agudas de demissões para os próximos
meses, as já reais perspec�vas de retrocesso da economia e os dados fornecidos pelo COES, indica
o avanço de onda para as regiões Sul e Sudeste e manutenção de ondas nas demais.

 

Desta forma, após intenso debate e ponderações pelos participantes, o grupo executivo, por maioria,
faz o seguinte encaminhamento ao Comitê Extraordinário:

- Para a macro Centro: retrocesso para a Onda Verde

- Para a macro Norte: retrocesso para a Onda Branca

- Para a macro Leste do Sul: manutenção com viés de retrocesso

- Para a macro Centro Sul: manutenção com viés de retrocesso

- Para a macro Sul: manutenção com viés de retrocesso

- Para as demais macros: manutenção da onda atual.

 

 

Nada mais a tratar, foi encerrada a reunião, razão pela qual foi lavrada a presente ata e assinada pelos
membros deste Grupo Colegiado.

 

 

Douglas Augusto Oliveira Cabido

Subsecretário de Desenvolvimento Regional

 

Ronaldo Cesar Antunes de Oliveira

Coordenador Especial da Consultoria Técnico- Legisla�va

 

Marcel Dornas Beghini 

Secretário-Geral Adjunto do Estado

 

Juliano Fisicaro Borges
Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo 

 

João Márcio Silva de Pinho

Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde 
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Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes 

Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Fazenda

Documento assinado eletronicamente por Marcel Dornas Beghini, Secretário(a) de Estado Adjunto,
em 16/06/2020, às 21:39, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
16/06/2020, às 21:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Ronaldo César Antunes de Oliveira, Servidor(a)
Público(a), em 16/06/2020, às 21:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art.
6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por João Márcio Silva de Pinho, Chefe de Gabinete, em
16/06/2020, às 21:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Fisicaro Borges, Chefe de Gabinete, em
16/06/2020, às 22:04, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário de
Estado Adjunto de Fazenda, em 17/06/2020, às 09:42, 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 15341709
e o código CRC FB184B1A.

Referência: Processo nº 1220.01.0001740/2020-07 SEI nº 15341709
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Saúde

Centro de Operações Emergenciais em Saúde - COVID-19

Relatório Técnico nº 6/SES/COES MINAS COVID-19/2020

PROCESSO Nº 1320.01.0054492/2020-13

RELATÓRIO TÉCNICO Nº 06 – COES

Assunto: 1) Proposta de atualização dos indicadores de saúde para o Plano Minas Consciente e 2) Análise dos indicadores propostos para o monitoramento do
Distanciamento Social Ampliado (DSA) devido a pandemia do Coronavírus COVID-19

Interessado: Grupo Executivo do Plano Minas Consciente e Comitê Extraordinário COVID-199

Data: 15 de junho de 2020

 

O Centro de Operações de Emergência em Saúde (COES-MINAS-COVID-19), no âmbito de sua competência, apresenta neste documento a proposta de atualização
dos indicadores de saúde, bem como a metodologia e resultados das análises técnicas dos indicadores epidemiológicas e assistenciais.

 

1. INTRODUÇÃO

O Plano Minas Consciente apresenta, na sua metodologia, que o Coes Minas Covid-19 possui a competência para definição dos indicadores epidemiológicos e
assistenciais visando subsidiar a tomada de decisão do Comitê Extraordinário COVID-19 no que diz respeito a liberação de uma nova onda, manutenção ou regresso
à uma situação anterior. Anteriormente, o Coes propôs quatro indicadores, sendo dois balizadores e dois classificatórios, como apresentado no quadro 1.

Quadro 1: Distribuição dos indicadores por tipo, balizador ou classificatório.

Fonte: Sala de Situação/SubVS/SES-MG

Para fins de interpretação dos indicadores, no âmbito da saúde, o COES Minas COVID-19, classificará a Macrorregião de Saúde pelo indicador que apresentar maior
alerta, ou seja:

Se pelo menos um indicador estiver “Situação Crítica”, a Macrorregião será classificada como “Situação Crítica”;
Se pelo menos um indicador da Macrorregião estiver na “Situação de Alerta” e o outro em “Situação Esperada”, a Macrorregião será classificada Situação de
Alerta”.

O quadro 2 apresenta os critérios adotados pelo COES Minas Covid-19 em sua análise, e faz a relação com os Critérios adotados pelo Comitê Extraordinário Covid-
19 conforme metodologia do Plano Minas Consciente. As Observações descritas são orientações que o COES propõe para subsidiar a tomada de decisão.

Quadro 2: Parâmetros de avaliação dos indicadores pelos critérios, combinação de indicadores, avaliação e observações. Coes Minas Covid-19
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* Índice de Atratividade 4 (IAT-4)/IBGE que mede o deslocamento intermunicipal dos indivíduos por demanda por serviços de saúde de alta complexidade que
podem exigir internação

Com o objetivo de qualificar a análise do cenário epidemiológico e assistencial das macrorregiões de saúde propõem-se atualização dos indicadores ao escopo do
Plano Minas Conscientes.

 

2 INDICADORES

Nos indicadores Classificatórios indica-se a atualização da Taxa de Incidência de Covid-19 por ocupação de leitos, e inclusão do indicador R(t) = número de
reprodução médio.

2. Taxa de Incidência de Covid-19 por ocupação de leitos

A taxa de incidência de COVID-19 é definida como o número de casos novos da doença dividido pela população em risco (população estimada MG FJP 2020) em
Minas Gerais durante um tempo especificado (por ano ou mês ou semana de sintomas).

Esta taxa permite calcular a probabilidade de que exista uma mudança no padrão de adoecimento em determinado tempo. Em termos epidemiológicos, é
denominado "risco". O risco é a probabilidade de mudança de padrão de adoecimento da população de interesse (mineira por território de residência) em
determinado intervalo (por ano ou mês ou semana de início de sintomas).

2.1.1) Taxa de ocupação de leitos UTI adultos por Macrorregião de Saúde

A proporção de leitos de UTI adulto ocupados é a relação entre o número de pacientes internados que demandaram terapia intensiva (UTI Adulto) e o quantitativo de
leitos SUS disponíveis no estabelecimento de saúde. O indicador reflete a capacidade de resposta do sistema de saúde para atendimento às demandas por leitos de
terapia intensiva.

O fator de ponderação, calculado a partir da divisão entre o número de leitos por mil habitantes da macro pela média do Estado de Minas Gerais e limitado a 1,0,
busca qualificar a análise, uma vez que um percentual de ocupação de 90% em uma região com 100 leitos indica uma região menos vulnerável do que outra com
percentual de ocupação de 50%, mas apenas 2 leitos disponíveis.

Assim, o fator de ponderação visa mitigar essa vulnerabilidade das macrorregiões que possuem poucos leitos, sendo o fator de ponderação tanto melhor quanto mais
próximo de 1,0 e pior abaixo de 1,0.

ATUALIZAÇÃO: Anteriormente a fonte de informação para calcular taxa de ocupação de leitos UTI adultos eram os leitos cadastrados no Sistema Estadual de
Regulação Assistencial de Minas Gerais (SUSFácil) que conta na sua base de dados com informações dos registros das ofertas de serviços de saúde, que deverá ser
realizado pelo prestador.

Entretanto a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte (SMSA-BH) instituiu a Central de Internação como porta de entrada de seu sistema hospitalar, tendo a
importante função de mediadora das internações. Foi atribuído à Central de Internação o papel de controlar a capacidade instalada, os leitos disponíveis na rede
assistencial, a ocupação de vagas e a viabilização do acesso aos procedimentos de média e alta complexidade e às internações.

Sendo o município de Belo Horizonte o maior detentor de leitos em Minas Gerais com o Maior Índice de Atratividade 4 (IAT-4) pelos seus serviços de saúde de alta
complexidade. A equipe da Sala de Situação solicita que os dados referentes aos leitos de UTI adulto ocupados no município de Belo Horizonte sejam consultados
pelo Painel de Monitoramento da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

2. R(t) = número de reprodução médio                    

É
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O Rt, é uma medida estatística que simula a rapidez com que o vírus está sendo transmitido. É o número médio de pessoas que são infectadas por uma pessoa
infecciosa. Se o Rt estiver acima de 1,0, o vírus se espalhará rapidamente. Quando Rt estiver abaixo de 1,0, o vírus irá parar de se espalhar.

Dessa forma, calcular o (Rt) por macrorregião de saúde mostrará a taxa de reprodução efetiva do vírus calculada para cada localidade. Permite estimar quantas
infecções secundárias provavelmente ocorrerão a partir de uma única infecção em uma área específica.

Para avaliação, foi computada a média do Rt calculado para os últimos 7 dias. Valores até 1,0 foram considerados "Situação Esperada", valores entre 1,0 e 1,2 foram
considerados como "Situação de Alerta" e para um Rt maior que 1,2, é considerada "Situação Crítica".

 

2. Comportamento da curva de casos confirmados e estimados

A SES-MG, em parceria com pesquisadores, produz semanalmente estimativas de novos casos de infecção pela COVID-19 considerando o padrão observado no
Brasil (“MG tendência BRA”) e o comportamento observado em Minas Gerais (“MG tendência MG”). Essas estimativas são contrastadas com os dados observados
a fim de direcionar os esforços para mitigação dos efeitos da pandemia.

Dado um possível cenário de abertura do comércio, para fins de identificação de mudança no comportamento do ritmo de infecção, a estimativa realizada em 21 de
abril de 2020 será tomada como baseline e comparada diariamente com os dados observados.

Como Minas Gerais possui comportamento melhor do que observado na média nacional quanto a progressão da pandemia, as estimativas de novos casos
considerando o padrão “MG tendência MG”, até o momento, produz resultados mais otimistas.

Alterações identificadas no comportamento esperado de infecção pela COVID-19, dado estimativas realizadas em 21 de abril de 2020, é indicativo de aceleração da
infecção e, conseguinte, requer mudanças no planejamento de ações e serviços de saúde.

2.4) Taxa de mortalidade por covid-19

A taxa de mortalidade por COVID-19 representa uma fonte fundamental de informação demográfica, geográfica e categorizada de morte. Pode ser usada para
quantificar os problemas de saúde e determinar ou monitorar prioridades ou metas em saúde.

Esta taxa permite estimar o risco de indivíduos com diagnóstico positivo para COVID-19 morrerem durante assistência clínica. A análise desta estimativa no tempo
e por diferentes subgrupos etários, raça, categoria profissional e outros permite monitorar a magnitude do indicador e obter evidências preliminares da efetividade de
políticas, programas e intervenções que visam a prevenção de óbitos. Seu resultado pode ser influenciado pela estrutura de cada subgrupo e/ou por fatores
socioeconômicos se comparado outras populações.

2. Mediana do tempo para atendimento às solicitações de internações em leitos de UTI – adulto com CIDs SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave)

 

Mediana do tempo transcorrido entre a solicitação de internação em leitos de UTI Adulto e internação efetivada (CIDs SRAG), mensurado em horas. O indicador
reflete a pressão sobre o sistema de saúde para resposta à solicitação de internações em leitos de UTI Adulto.

Parâmetros:

Dado a heterogeneidade dos territórios quanto o tempo mediano de atendimento às solicitações de internações - medido pelo desvio padrão (DP = 56,93 horas) - é
preciso adotar parâmetros diferenciados de acordo com o território. Para definição dos parâmetros macrorregionais, foi considerado a mediana do tempo transcorrido
entre solicitação e internação observada em 2019. Desta forma, os indicadores semanais de monitoramento ([1] devem ser contrastados com os indicadores
observado em 2019 (no mesmo período, para tomada de decisão.

 

3 -ANÁLISE

 

3. Indicadores CLASSIFICATÓRIOS:

 

1. Taxa de Incidência de Covid-19 por ocupação de leitos
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Fonte: Boletim Epidemiológico/ Sala de Situação/SubVS/SES-MG

Quadro 4: Taxa de ocupação de leitos UTI adultos por Macrorregião de Saúde.
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   Fonte: Boletim Epidemiológico SES/MG e SUSfacil/*município de Uberaba não utiliza o SUSfacilMG e não enviou os dados sobre ocupação de leitos.

Quadro 5 - Faixa de corte da taxa de incidência e taxa de ocupação de leitos

Valor de Corte

26,0 (1º Quartil) 40%

41,2 (2º Quartil) 70%

50,2 (3º Quartil) 90%

 

Figura 1 – Distribuição das Macrorregiões de saúde na matriz de risco do indicador da taxa de incidencia por ocupação de leitos

 Fonte: Sala de Situação SES/MG

*município de Uberaba não utiliza o SUSfacilMG e não enviou os dados sobre ocupação de leitos.

1. Rt = número de reprodução médio

Parâmetro:

Resultado:
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3.2) Resultado dos indicadores
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4 Indicadores Balizadores:

 

4.1) Comportamento da curva de casos confirmados e estimados

A análise da curva de casos confirmados indica proximidade com a tendência de Minas Gerais para os casos estimados, cujo pico de casos é previsto para meados de
julho.

Figura 2 – Comparação dos casos estimados e casos confirmados. Minas Gerais, 2020

Fonte: MFFF/SES-MG

Foi realizada uma análise adicional para estimar quando a ocupação de leitos de UTI na rede pública atingiria o nível máximo, de 100%. Para a definição dos leitos
livres, considerou-se a taxa de ocupação e o quantitativo de leitos de UTI em Minas Gerais.

Trata-se de uma medida hipotética que não tem pretensão de prever com exatidão o esgotamento dos leitos, uma vez que o número de leitos livres depende da
dinâmica de utilização de leitos de UTI e transcorrer da pandemia.

A estimativa indica que o esgotamento do número de leitos de UTI na rede pública poderia ocorrer no dia 25/06/2020, quinta-feira da próxima semana, o que é um
sinal de alerta para todo o Estado de Minas Gerais.

Figura 3 – Estimativa de necessidade de leitos e relação com leitos livres de UTI. Minas Gerais, 2020
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4.2) Taxa de mortalidade por covid-19

Figura 4 – Taxa de mortalidade por Covid-19. Minas Gerais, 2020

Fonte: Boletim Epidemiológico SES/MG

 

4.3) Mediana do tempo para atendimento às solicitações de internações em leitos de UTI – adultos com CIDs SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave)

Figura 5 – Histórico da mediana do tempo para atendimento - adultos com CIDs SRAG, 2020
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Fonte: Boletim Epidemiológico SES/MG e SUSfacil

*município de Uberaba não utiliza o SUSfacilMG e não enviou os dados sobre ocupação de leitos.

 

5. Classificação semanal

 

A classificação final de cada Macrorregião obedece os resultados dos indicadores de forma conservadora. Ou seja, o resultado final corresponde ao resultado mais
restritivo entre os dois indicadores.

Figura 6: Distribuição da classificação por Macrorregião de Saúde conforme análise de risco
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Fonte: SES-MG

 

6. CONCLUSÃO

 

Onze Macrorregiões de Saúde encontram-se em situação CRÍTICA pelos indicadores classificatórios, três em situação de ALERTA (Centro Sul, Leste do Sul e Sul)
e nenhuma em situação ESPERADA.

Além dos indicadores classificatórios, o COES utiliza os indicadores balizadores para verificação de situações específicas e toada de decisão verificando a situação
epidemiológica da doença e a capacidade assitencial no estado. Nesse sentido, o comportamento da curva de casos confirmados e estimados, vem apresentando picos
cada vez mais proximos cronologicamente, indicando crescimento consistente do número de casos no estado de Minas Gerais.

            Verificando a estimativa apresentada na Figura 3, a necessidade de leitos poderá chegar a uma situação crítica no dia 25/06/2020, a. Dessa forma, o COES
MINAS COVID-19 orienta o Comitê Extraordinário COVID-19 a adotar as seguintes medidas:

            1) Retornar todas as macrorregiões de saúde para a onda verde;

            2) Intensificar as orientações de isolamento social para a população, repreendendo aglomerações, tanto em estabelecimentos privados como bares,
restaurantes e supermercados, bem como em espaços públicos, como parques e locais turísticos;

            O COES também identifica a necessidade de esclarecimento de como os municípios devem ser monitorados e, caso necessário, notificados com relação ao
cumprimento da Deliberação nº 17 ou por adesão à Deliberação nº 39.

 

ANEXO I
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ANEXO II
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Atenciosamente,

 

Dario Brock Ramalho

Subsecretário de Vigilância em Saúde

Coordenador do Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública

 

João Márcio Silva de Pinho

Chefe de Gabinete

 

Monique Fernanda Félix Ferreira

Diretora de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência

 

Janaína Passos de Paula

Diretora de Vigilância de Condições Crônicas

 

[1] TMA = Tempo médio de atendimento

Documento assinado eletronicamente por Janaina Passos de Paula, Diretor(a), em 16/06/2020, às 21:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Monique Fernanda Felix Ferreira, Diretor(a), em 16/06/2020, às 21:28, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por João Márcio Silva de Pinho, Chefe de Gabinete, em 16/06/2020, às 21:57, 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 15371891 e o código CRC 8C2CD4C2.

Referência: Processo nº 1320.01.0054492/2020-13 SEI nº 15371891

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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


18/06/2020 SEI/GOVMG - 15443300 - Nota Técnica

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=17819115&infr… 1/12

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Subsecretaria de Desenvolvimento Regional

Nota Técnica nº 5/SEDE/SUBDER/2020

PROCESSO Nº 1220.01.0002752/2020-37
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Documento assinado eletronicamente por Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
18/06/2020, às 13:56, 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 15443300 e o
código CRC 262DE34C.

Referência: Processo nº 1220.01.0002752/2020-37 SEI nº 15443300

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

