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usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa rEGiNALDo NÉriS DoS SAN-
toS, MASP 1059329-1, da função gratificada FGD-5 ED1101261 da 
Secretaria de Estado de Educação, a contar de 09/08/2021 . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa KArLA criStiANE APArEciDA 
vimiEiro SoArES, MASP 869391-3, da função gratificada FGD-6 
ED1100098 da Secretaria de Estado de Educação . 

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, 
ALExANDrE mAriNi, MASP 1410819-5, para o cargo de provi-
mento em comissão DAD-3 ED1100659, de recrutamento limitado, da 
Secretaria de Estado de Educação .

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, 
vÂNiA PAuLiNA riBEiro DoS PrASErES, MASP 1351662-0, 
para o cargo de provimento em comissão DAD-5 ED1100402, de recru-
tamento amplo, da Secretaria de Estado de Educação .

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, SArA ALvES FAGuNDES, para o cargo de provimento em 
comissão DAD-3 ED1100368, de recrutamento amplo, da Secretaria 
de Estado de Educação .

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, 
vANDErLucio FErrEirA BArBoSA, para o cargo de provi-
mento em comissão DAD-4 ED1100923, de recrutamento amplo, da 
Secretaria de Estado de Educação .

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, 
tiAGo viEirA LimA ALvES, MASP 1269274-5, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-5 ED1100397, de recrutamento amplo, 
da Secretaria de Estado de Educação .

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, 
DioNAtAN PEixoto PErEirA, MASP 1323876-1, para o cargo 
de provimento em comissão DAD-6 ED1101236, de recrutamento 
amplo, para dirigir a Diretoria de Gestão da rede Física da Secretaria 
de Estado de Educação .

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, 
LEiLA APArEciDA riBEiro BArBoSA, MASP 380358-2, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-3 ED1100345, de recruta-
mento limitado, da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, vANDEiLSoN BAtiStA rocHA, MASP 862757-2, para 
a função gratificada FGD-5 ED1101261 da Secretaria de Estado de 
Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, rAFAELA LuciA DoS SANtoS, MASP 1357819-0, para 
a função gratificada FGD-6 ED1100098 da Secretaria de Estado de 
Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, mAriA ritA ALvES, MASP 1357098-1, para a função gratifi-
cada FGD-1 ED1100417 da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, ADriANA DoNiZEtE DoS rEiS murAri PrAtA, 
MASP 934616-4, para a função gratificada FGD-5 ED1101427 da 
Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, mAriA HELENA DE GÓiS, MASP 1319306-5, para a função 
gratificada FGD-4 ED1100048 da Secretaria de Estado de Educação.

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, 
de 21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro 
de 2019, DANiELA oLivEirA rocHA, MASP 753023-1, para 
a função gratificada FGD-2 ED1101143 da Secretaria de Estado de 
Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, designa, nos termos da Lei Delegada nº 182, de 
21 de janeiro de 2011 e do Decreto nº 47 .722, de 27 de setembro de 
2019, DANiELA DE SouZA cAStro BrAGA, MASP 1254252-8, 
para a função gratificada FGD-4 ED1100302 da Secretaria de Estado 
de Educação  .
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comitê Extraordinário coviD-19

DELiBErAÇÃo Do CoMitÊ ExtrAorDiNário CoviD-19 Nº 181, DE 2 DE SEtEMBro DE 2021 .

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 
nº 169, de 8 de julho de 2021, que dispõe sobre os proce-
dimentos e as regras para fins de prevenção à infecção e 
à propagação do Coronavírus, no âmbito do Poder Exe-
cutivo, durante a vigência do estado de CALAMiDADE 
PÚBLiCA decorrente da pandemia de CoviD-19, em 
todo o território do Estado e dá outras providências .

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, na Lei nº 13 .317, de 24 de setembro de 1999, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, 
no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, no Decreto nº 48 .102, de 29 de dezembro de 2020, no Decreto nº 
48 .205, de 15 de junho de 2021, e nas resoluções da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020, 
nº 5 .554, de 17 de julho de 2020, nº 5 .558, de 11 de fevereiro de 2021, e nº 5 .573, de 12 de julho de 2021,

DELiBErA:

Art . 1º – o caput, o § 1º e o inciso ii do § 2º do art . 4º da Deliberação do Comitê Extraordinário 
COVID-19 nº 169, de 8 de julho de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o mesmo artigo 
acrescido do seguinte § 3º:

“Art . 4º – o exame admissional exigido para a posse em cargo de provimento em comissão de 
recrutamento amplo ou para celebração de contrato temporário, a que se referem a Lei nº 23 .630, de 2 de abril 
de 2020, e a Lei nº 23.750, de 23 de dezembro de 2020, ou para a convocação de profissionais para as funções 
de magistério a que se refere o Decreto nº 48 .109, de 30 de dezembro de 2020, poderá ser substituído pela apre-
sentação dos seguintes documentos:

( . . .)
§ 1º – A documentação de que tratam os incisos i e ii do caput deverá ser apresentada à autoridade 

responsável pelo ato de posse, pela contratação temporária ou convocação .
§ 2º – ( . . .)
ii – arquivar o atestado de saúde ocupacional na pasta funcional do servidor, do contratado tem-

porário ou do convocado .
§ 3º – No caso da Secretaria de Estado de Educação, a documentação de que tratam os incisos i e ii 

do caput deverá ser arquivada pela unidade de recursos humanos ou Superintendência regional de Ensino para 
envio à Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde ocupacional da Seplag, quando solicitado .” .

Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 2 de setembro de 2021 .

FáBio BACCHErEtti vitor
Secretário de Estado de Saúde

MArCEL DorNAS BEGHiNi
Secretário-Geral Adjunto, respondendo pela Secretaria-Geral

MárCio LuÍS DE oLivEirA
Consultor-Geral de técnica Legislativa

LEÔNiDAS oLivEirA
Secretário de Estado de Cultura e turismo

GuiLHErME AuGuSto DuArtE DE FAriA
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

GENiANA GuiMArÃES FAriA
Secretária de Estado Adjunta da Secretaria de Estado de Educação, respondendo pela Secretaria 

de Estado de Educação

LuiZ CLáuDio FErNANDES LourENÇo GoMES
Secretário de Estado Adjunto de Fazenda, respondendo pela Secretaria de Estado de Fazenda

MArÍLiA CArvALHo DE MELo
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ANA PAuLA MuGGLEr roDArtE
Advogada-Geral Adjunta da Advocacia-Geral do Estado, respondendo pela Advocacia-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

JoAQuiM FrANCiSCo NEto E SiLvA
Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

roDriGo SouSA roDriGuES, Coronel
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

DELiBErAÇÃo Do CoMitÊ ExtrAorDiNário CoviD-19 Nº 182, DE 2 DE SEtEMBro DE 2021 .

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 
nº 45, de 13 de maio de 2020, que aprova a reclassifica-
ção das fases de funcionamento das atividades socioeco-
nômicas nas macrorregiões de saúde previstas no Plano 
Minas Consciente e adota a onda roxa nas macrorregiões 
de saúde que especifica.

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, na Lei nº 13 .317, de 24 de setembro de 1999, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, 
no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020, no Decreto nº 48 .102, de 29 de dezembro de 2020, no Decreto nº 
48 .205, de 15 de junho de 2021, e nas resoluções da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020, 
nº 5 .554, de 17 de julho de 2020, nº 5 .558, de 11 de fevereiro de 2021, e nº 5 .573, de 12 de julho de 2021,

DELiBErA:

Art . 1º – o Anexo i 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 2 de setembro de 2021 .

FáBio BACCHErEtti vitor
Secretário de Estado de Saúde

MArCEL DorNAS BEGHiNi
Secretário-Geral Adjunto, respondendo pela Secretaria-Geral

MárCio LuÍS DE oLivEirA
Consultor-Geral de técnica Legislativa

LEÔNiDAS oLivEirA
Secretário de Estado de Cultura e turismo

GuiLHErME AuGuSto DuArtE DE FAriA
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

GENiANA GuiMArÃES FAriA
Secretária de Estado Adjunta da Secretaria de Estado de Educação, respondendo pela Secretaria 

de Estado de Educação

LuiZ CLáuDio FErNANDES LourENÇo GoMES
Secretário de Estado Adjunto de Fazenda, respondendo pela Secretaria de Estado de Fazenda

MArÍLiA CArvALHo DE MELo
Secretária de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

ANA PAuLA MuGGLEr roDArtE
Advogada-Geral Adjunta da Advocacia-Geral do Estado, respondendo pela Advocacia-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

JoAQuiM FrANCiSCo NEto E SiLvA
Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

roDriGo SouSA roDriGuES, Coronel
Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais

 
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 320210902234526019.
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 ANExo
(a que se refere o art . 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 182, de 2 de 

setembro de 2021)

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

de 2020)

ÍNDicE

DEScriÇÃo DAS oNDAS
oNDA: DEScriÇÃo:
onda vermelha: Maior restrição de atividade socioeconômica;
onda amarela: Média restrição de atividade socioeconômica;
onda verde: Menor restrição de atividade socioeconômica;

onda roxa: Protocolo onda roxa em Biossegurança Sanitário-Epidemiológico a que se refere o Anexo ii da Deliberação do Comitê 
Extraordinário CoviD-19 nº 45, de 13 de maio de 2020 .

- mAcrorrEGiÕES -

mAcrorrEGiÃo
rEcLASSiFicAÇÃo DA FASE DE ABErturA

cLASSiFicAÇÃo (DE 
28/08/2021 A 03/09/2021)

rEcLASSiFicAÇÃo (DE 
04/09/2021 A 10/09/2021)

centro onda verde onda verde
centro-Sul onda verde onda verde
Jequitinhonha onda verde onda verde
Leste onda verde onda verde
Leste-Sul onda verde onda verde
Nordeste onda verde onda verde
Noroeste onda verde onda verde
Norte onda verde onda verde
oeste onda verde onda verde
Sudeste onda verde onda verde
Sul onda verde onda verde
triângulo-Norte onda verde onda verde
triângulo-Sul onda amarela onda amarela
vale do Aço onda verde onda verde

”
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Advocacia-Geral do Estado
Advogado-Geral: Sérgio Pessoa de Paula Castro

Expediente

Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: igor Mascarenhas Eto

Expediente
 PortAriA SEGov/GAB Nº 41/2021

 Dispõe sobre a substituição de membro da Comissão Processante 
designada para apuração dos fatos no âmbito do Processo Administra-
tivo Disciplinar – Portaria SEGov Nº . 53/2019, com extrato publicado 
no Diário Oficial de 07/01/2020; alterada pela Portaria SEGOV/PAD 
nº27/2020, Portaria PAD/SEGov nº 09/2021, Portaria SEGov Nº 
26/2021 e Portaria SEGov/GAB Nº . 35/2021 e a prorrogação de prazo 
para conclusão das apurações .
o SECrEtário DE EStADo DE GovErNo, no uso das atribui-
ções que lhe confere o art . 93, § 1º, inciso iii, da Constituição do Estado 
de Minas Gerais, e nos termos do parágrafo único do artigo 223, da Lei 
Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952 e considerando as justificativas 
contidas no Memorando .CGE/CSEt_SEGov/NuCAD .nº 132/2021 e 
Memorando .CGE/CSEt_SEGov/NuCAD .nº 137/2021,
DEtErMiNA:
 Art . 1º . A designação da servidora Andressa Pereira dos Santos Assis, 
Masp: 1 .317 .871-0, para, em substituição à servidora ágatha Maria 
Fernandes Alves - Masp 1 .279 .678-5, compor a Comissão Processante, 
instituída pela Portaria SEGov Nº . 53/2019, com extrato publicado 
no Diário Oficial de 07/01/2020; alterada pela Portaria SEGOV/PAD 
nº27/2020, publicada no Diário Oficial de Minas Gerais de 11/12/2020; 
Portaria PAD/SEGOV nº 09/2021, publicada no Diário Oficial de 
Minas Gerais de 12/02/2021; Portaria SEGov nº 26/2021, publicada 
no Diário Oficial de Minas Gerais de 13/05/2021 e Portaria SEGOV/
GAB Nº. 35/2021, publicada no Diário Oficial de 27/07/2021.
 Art . 2º . A prorrogação por 60 (sessenta) dias, contados da publicação 
da presente portaria, o prazo para a conclusão das apurações .
 Art . 3º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, 01 de setembro de 2021 .
 igor Mascarenhas Eto

 Secretário de Estado de Governo
02 1527102 - 1

 PortAriA CoNJuNtA SEGov/
SECrEtAriA-GErAL Nº 11/2021

Dispõe sobre a recondução e convalidação de atos praticados pela 
Comissão Processante designada pela Portaria Conjunta SEGov/
SECrEtAriA-GErAL/PAD Nº 01/2021, alterada pela Portaria Con-
junta SEGov/SECrEtAriA-GErAL/Nº 05/2021, com extrato publi-
cado no Diário Oficial de Minas Gerais de 07.05.2021.
o SECrEtário DE EStADo DE GovErNo e o SECrEtário-
GErAL Do EStADo DE MiNAS GErAiS, no uso das atribuições 
que lhes conferem o inciso iii do parágrafo 1°, do art . 93 da Constitui-
ção do Estado e tendo em vista o disposto nos artigos 218 e 219 da Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, e considerando os motivos apresentados 
pelo Senhor Presidente da Comissão Processante .
DEtErMiNAM:
Art . 1º . reconduzir a Comissão Processante designada para as apura-
ções no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado pela 
Portaria Conjunta SEGov/SECrEtAriA-GErAL/PAD Nº 01/2021, 
com extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 29/01/2021 
e alterada pela Portaria Conjunta SEGov/ SECrEtAriA-GErAL/ Nº 
05/2021, com extrato publicado no Diário Oficial de Minas Gerais de 
07/05/2021 .
Art . 2º . Prorrogar por 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos 
trabalhos .
Art .3º . Convalidar os atos praticados entre o término da vigência da 
Portaria CoNJuNtA SEGov/ SECrEtAriA-GErAL/ Nº 05/2021 e 
a publicação da presente portaria .
Art . 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, aos 25 de agosto de 2021 .
 igor Mascarenhas Eto

 Secretário de Estado de Governo 
 Mateus Simões de Almeida

 Secretário-Geral do Estado de Minas Gerais
02 1527291 - 1

PortAriA CoNJuNtA SEGov/
SECrEtAriA-GErAL Nº 12/2021

Dispõe sobre a recondução da Comissão Sindicante designada pela 
PortAriA DE iNStAurAÇÃo CoNJuNtA SEGov/ SECrEtA-
RIA-GERAL/SAI Nº 02/2021, com extrato publicado no Diário Oficial 
de Minas Gerais em 29 de janeiro de 2021, alterada pela PortAriA 
CoNJuNtA SEGov/SECrEtAriAGErAL/SAi Nº 04/2021, publi-
cada em 12 de março de 2021 e PortAriA CoNJuNtA SEGov/
SECrEtAriA-GErAL Nº 09/2021, publicada em 27 de julho de 
2021, para conclusão dos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias .
o SECrEtário DE EStADo DE GovErNo e o SECrEtário-
GErAL Do EStADo, no uso de atribuições que lhes conferem o 
inciso iii do parágrafo 1°, do art . 93 da Constituição do Estado, o dis-
posto no artigo 219 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952 e conside-
rando os motivos apresentados pela Senhora Presidente da Comissão 
Sindicante .
DEtErMiNAM:
Art .1º A recondução dos membros da Comissão designada para apu-
ração dos fatos no âmbito da Sindicância Administrativa investiga-
tória instaurada pela PortAriA DE iNStAurAÇÃo CoNJuNtA 
SEGov/ SECrEtAriA-GErAL/SAi Nº 02/2021, com extrato publi-
cado no Diário Oficial de Minas Gerais em 29 de janeiro de 2021 e 
alterações .

Art . 2º . A convalidação dos atos praticados no período entre a data 
do encerramento da vigência da PortAriA CoNJuNtA SEGov/
SECrEtAriA-GErAL Nº 09/2021, publicada em 27 de julho de 2021 
e a data da publicação desta Portaria .
Art . 3º . A prorrogação por 60 (sessenta) dias do prazo para conclusão 
dos trabalhos .
Art . 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 25 de agosto de 2021 .
iGor MASCArENHAS Eto

Secretário de Estado de Governo

MAtEuS SiMÕES DE ALMEiDA
Secretário-Geral do Estado

02 1527304 - 1

PortAriA CoNJuNtA SEGov/
SECrEtAriA-GErAL/Nº 13/2021

Dispõe sobre a recondução e prorrogação de prazos da comissão pro-
cessante designada pela Portaria SEGov/PAD Nº 01/2021, publicada 
no Diário Oficial em 19/01/2021 alterada pelas Portaria SEGOV nº 
22/2021 publicada no Diário Oficial em 17/04/2021; Portaria Conjunta 
SEGOV/SECRETARIA-GERAL nº 07/2021 publicada no Diário Ofi-
cial em 29/06/2021 .
o SECrEtário DE EStADo DE GovErNo e o SECrEtário-
GErAL Do EStADo DE MiNAS GErAiS, no uso das atribuições 
que lhes confere o art . 93, § 1º, inciso iii, da Constituição do Estado de 
Minas Gerais, nos termos do parágrafo único artigo 223, da Lei Esta-
dual nº 869, de 05 de julho de 1952 e considerando os motivos apresen-
tados pela Senhora Presidente da Comissão Processante por meio do 
Memorando .CGE/CSEt_SEGov/NuCAD .nº 135/2021,
DEtErMiNAM:
Art .1º . A recondução da Comissão Processante designada para as apu-
rações no âmbito do Processo Administrativo Disciplinar, instaurado 
pela Portaria SEGov/PAD Nº 01/2021, com extrato publicado no Diá-
rio Oficial de Minas Gerais de 19 de janeiro de 2021, alterada pelas 
Portaria SEGOV nº 22/2021 publicada no Diário Oficial em 17/04/2021 
e Portaria Conjunta SEGov/SECrEtAriA-GErAL nº 07/2021 publi-
cada no Diário Oficial em 29/06/2021.
Art . 2º . A Prorrogação por 60 (sessenta) dias do prazo para conclusão 
dos trabalhos .
Art . 3º . A convalidação dos atos praticados entre o término da vigência 
da Portaria Conjunta SEGov/SECrEtAriA-GErAL nº 07/2021 e a 
publicação da presente portaria .
Art . 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, aos 30 de agosto de 2021 .
igor Mascarenhas Eto

Secretário de Estado de Governo

Mateus Simões de Almeida
Secretário-Geral do Estado

02 1527397 - 1

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

Expediente
DESPACHo

o CoNtroLADor-GErAL Do EStADo, no uso da competência 
que lhe confere o art . 93, § l°, da Constituição do Estado de Minas 
Gerais, combinado com o art . 28 da Lei Delegada nº 174, de 26 de 
janeiro de 2007, nos termos do art . 7º, § 2º, da Lei Estadual nº 13 .994, 
de 18 de setembro de 2001, c/c art . 44 do Decreto Estadual nº 45 .902, 
de 27 de janeiro de 2012, tendo em vista a decisão exarada pelo tri-
bunal de Justiça de Minas Gerais, nos autos do Processo Administra-
tivo Punitivo eletrônico nº 21/2019, com fundamento no artigo 45, inc . 
v, do supracitado Decreto, DEtErMiNA A iNCLuSÃo da empresa 
MAStEr CoNStrutorA E iNCorPorADorA EirELi, inscrita 
no CNPJ sob o nº 14 .259 .976/0001-98, pelo prazo de 24 (vinte e qua-
tro) meses, No CADAStro DE ForNECEDorES iMPEDiDoS DE 
LiCitAr E CoNtrAtAr CoM A ADMiNiStrAÇÃo PÚBLiCA 
EStADuAL (CAFiMP), a contar de 12/01/2021 .

Belo Horizonte, 01 de setembro de 2021 .
rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Controlador-Geral do Estado
02 1527028 - 1

rESoLuÇÃo AGENº 115, 31 DE AGoStoDE 2021 . 
Altera a resolução AGE nº 79, de 23 de outubro de 2020, que institui, 
na Advocacia-Geral do Estado, o Núcleo de Precatórios e rPvs – NPr 
– e dispõe sobre suas atribuições .
 o ADvoGADo-GErAL Do EStADo, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto nas Leis Complementares nº 30, de 10 de 
agosto de 1993;nº 35, de 29 de dezembro de 1994;nº 81, de 11 de agosto 
de 2004; nº 83, de 28 de janeiro de 2005;e nº 151, de 17 de dezembro 
de 2019; no Decreto nº 47 .963, de 28 de maio de 2020;bem como na 
resolução AGE nº 91, de 24 de fevereiro de 2021;

rESoLvE: Art 1º – o art . 2º,capute inciso xiv, da resolução AGE nº 
79, de 23 de outubro de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação:
 “Art . 2º – o Núcleo de Precatórios e rPvs – NPr – da Advocacia-
Geral do Estado, integrado pela Superintendência de Cálculos e Assis-
tência técnica - SCAt, está diretamente subordinado à Procuradoria do 
tesouro, Precatórios e trabalho – PtPt – e terá, sem prejuízo de outras 
que lhe possam ser conferidas, as seguintes atribuições:” 
Art 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação . 

 Belo Horizonte, 30 de agosto de 2021 . 
SÉrGio PESSoA DE PAuLA CAStro

Advogado-Geral do Estado
02 1527101 - 1

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

Expediente
Ato Do DEFENSor PÚBLiCo-GErAL N . 353/2021

o DEFENSor PÚBLiCo-GErAL Do EStADo DE MiNAS 
GErAiS, em exercício, no uso de suas atribuições estabelecidas no 
artigo 9º, incisos i, iii, xii e xvi, letra ‘e’ e artigo 11º, ambos da Lei 
Complementar Estadual n . 65, de 16 de janeiro de 2003, designa o 
Defensor Público iam Maul Meira de vasconcelos, MADEP nº 893-D/
MG, para, sem prejuízo das atribuições no próprio Órgão de Atuação, 
atuar, voluntariamente e sem ônus para a Administração, nos processos 
do Sistema Eletrônico de Execução Unificada – SEEU - da Defensoria 
Pública em Conselheiro Lafaiete/MG, com início em 13 de setembro 
de 2021 e previsão de término em 31 de maio de 2022, inclusive, tudo 
conforme resolução 298/2021 .

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021 .
 Nikolas Stefany Macedo Katopodis

 Defensor Público-Geral em exercício
02 1527559 - 1

Ato Do DEFENSor PÚBLiCo-GErAL N . 354/2021
o DEFENSor PÚBLiCo-GErAL Do EStADo DE MiNAS 
GErAiS, em exercício, no uso de suas atribuições estabelecidas no 
artigo 9º, incisos i, iii, xii e xvi, letra ‘e’ e artigo 11º, ambos da Lei 
Complementar Estadual n . 65, de 16 de janeiro de 2003, nos moldes 
do artigo 1º, da resolução nº 210/2021, ProrroGA a designação 
das Defensoras Públicas DiANA DE LiMA PrAtA CAMArGoS, 

MADEP . 682-D/MG e ANA SoFiA rEZENDE SAuMA, MADEP . 
566-D/MG e do Defensor Público LuÍS ErNESto DA SiLvA SoA-
rES, MADEP . 470-D/MG, para, voluntariamente, sem prejuízo das 
atribuições nos respectivos Órgãos de Atuação, cooperarem na 3ª 
Defensoria de Família da Capital, com início no dia 04 de setembro de 
2021 e término no dia 13 de outubro de 2021 .

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021 .
 Nikolas Stefany Macedo Katopodis

 Defensor Público-Geral em exercício 
02 1527560 - 1

Ato Do DEFENSor PÚBLiCo-GErAL Nº 355/2021
o DEFENSor PÚBLiCo-GErAL Do EStADo DE MiNAS 
GErAiS em exercício, no uso de suas atribuições estabelecidas no 
artigo 9º, incisos i, iii, xii e xvi, letra “e”, bem como no artigo 11º, 
ambos da Lei Complementar Estadual n .º 65, de 16 de janeiro de 2003, 
designa o Defensor Público vANDErLEi CAPANEMA, MADEP nº 
516-D/MG, para atuar, voluntariamente, na defesa dos interesses do 
assistido L .M .M .S, nos autos do processo nº 0338 .19 .005 .440-7, em 
trâmite na Comarca de itaúna/MG . Fica deferido 01 (um) dia de cré-
dito de compensação .

Belo Horizonte, 02 de setembro de 2021 .
Nikolas Stefany Macedo Katopodis

Defensor Público-Geral em exercício
02 1527562 - 1

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

Expediente
rESoLuÇÃo Nº 5117 DE 27 DE AGoSto DE 2021

Dispõe sobre a progressão horizontal dos servidores civis da Polícia Militar de Minas Gerais nas carreiras a que se referem os incisos viii e x do 
art . 1° da Lei n . 15 .301, de 10 de agosto de 2004 .
 o CoroNEL PM CoMANDANtE-GErAL DA PoLÍCiA MiLitAr DE MiNAS GErAiS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
inciso iii do § 1º do art . 93 da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de setembro de 1989, c/c o art . 28 da Lei Delegada n . 174, de 26 de 
janeiro de 2007, em conformidade com os incisos i, alínea “l”, e xi do art . 6º do r-100, aprovado pelo Decreto Estadual n . 18 .445, de 15 de abril de 
1977, c/c o artigo 14 da Lei n . 15 .301, de 10 de agosto de 2004,
rESoLvE:
Art. 1º - Esta Resolução tem por finalidade conceder a progressão horizontal aos servidores civis da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG -, 
relacionados no Anexo desta resolução, ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de Assistente Administrativo da Polícia Militar e 
Professor de Educação Básica da Polícia Militar de que trata a Lei n . 15 .301, de 10 de agosto de 2004, e que atendem ao disposto no art . 14 da men-
cionada lei .
Art. 2º - Após a publicação desta Resolução no 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 civis possam 
receber os vencimentos correspondentes ao novo posicionamento .
Art . 3º - Após a conclusão das medidas previstas no art . 2º desta resolução, as unidades de lotação dos servidores deverão comunicar à Seção de 
Processamento de Pagamento de Pessoal do Centro de Administração de Pessoal - SPPP/CAP -, o novo grau dos servidores para que possam ser efe-
tivados os pagamentos, que serão devidos a partir da data em que se adquiriu o direito à referida progressão .
Art . 4º - os efeitos desta resolução retroagem à data em que cada servidor adquiriu o direito a progressão .
Art . 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, 27 de agosto de 2021 .
(a) roDriGo SouSA roDriGuES, CoroNEL PMCoMANDANtE-GErAL

ANExo
(a que ser refere o art . 1º da resolução n . 5117, de 27 de agosto de 2021)

 1 – CArrEirA DE ASSiStENtE ADMiNiStrAtivo DA PoLiCiA MiLitAr 
QuANtitAtivo DoS SErviDorES QuE PrEENCHEM oS rEQuiSitoS PArA ProGrESSÃo

1 – CArrEirA DE ASSiStENtE ADMiNiStrAtivo DA PoLiCiA MiLitAr
1 .1 – CArGA HoráriA SEMANAL DE trABALHo: 30H

uNiDADE NÚMEro NoME CArGo SEQ . CArGo NÍvEL GrAu rEtroAÇÃo 
52 BPM/3 rPM 165 .855-8 PriSCiLLA MArGArEt M . ALMEiDA ASPM 1 i D 03/07/2021
2° BPM/4 rPM 165 .208-3 DENiLSoN DA CruZ SoArES ASPM 1 i D 01/04/2021
21 BPM/4 rPM 165 .770-9 LiviA HELENA LANA MorEirA BArBA ASPM 1 i D 03/07/2021
21 BPM/4 rPM 165 .774-1 viNiCiuS ArtHur BAtALHA ASPM 1 i D 03/07/2021
5 rPM 165 .513-3 LAriSSA DA SiLA ASPM 1 i D 05/05/2021
EM/6 rPM 165 .786-5 AurELiANo JoSE LiMA BorGES ASPM 1 i D 01/07/2021
53 BPM/9 rPM 167 .155-1 CAMiLA FErrEirA PirES ALvES ASPM 1 i C 01/01/2021
EM/9 rPM 165 .820-2 LEANDro AMArAL CAStro ASPM 1 i D 02/07/2021
EM/9 rPM 165 .811-1 GiSSiA MAriA FALCAo DE GoiS ASPM 1 i D 02/07/2021
EM/9 rPM 165 .896-2 LAiS DE oLivEirA ArAuJo viCENtE ASPM 1 i D 02/07/2021
62 BPM/12 rPM 165 .485-4 CAMiLA FrutuoSo ASPM 1 i D 05/05/2021
62 BPM12 rPM 166 .619-7 LiLiAN MENEZES DE SouZA E S GAMA ASPM 1 i C 01/01/2021
44 BPM/15 rPM 165 .512-5 ANDErSoN roDriGuES oLivEirA ASPM 1 i D 05/05/2021
CSC-PM/DAL 167 .318-5 MArA CriStiNA DuArtE PErEirA ASPM 1 i C 01/01/2021
DAL 167 .118-9 DANiELLE GoMES FiGuEiroA ASPM 1 i C 01/01/2021
CtPM/JuiZ DE ForA 165 .502-6 ALiNE EMANuELLE r . DoS SANtoS ASPM 1 i D 02/07/2021

2 – CArrEirA DE ProFESSor DE EDuCAÇÃo BASiCA DA PoLiCiA MiLitAr
QuANtitAtivo DoS SErviDorES QuE PrEENCHEM oS rEQuiSitoS PArA ProGrESSÃo

2 – CArrEirA DE ProFESSor DE EDuCAÇÃo BASiCA DA PoLiCiA MiLitAr
2 .1 – CArGA HoráriA SEMANAL DE trABALHo: 24H

uNiDADE NÚMEro NoME CArGo SEQ . 
CArGo NÍvEL GrAu rEtroAÇÃo

C t P M / A r G E N t i N o 
MADEirA 113 .938-5 LEoNArDo LuCio DE ArAuJo GouvEiA PEBPM 1 iv P 02/01/2020

CtPM/JuiZ DE ForA 169 .240-9 MArCELA ArANtES MEirELLES PEBPM 1 i C 14/03/2021
CtPM/LAvrAS 159 .745-9 EriKA APArECiDA viLAS BoAS PEBPM 2 i D 24/04/2020

02 1527267 - 1

 
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 3202109022345260110.



01/09/2021 SEI/GOVMG - 34660352 - Ata

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=40121383&infra… 1/4

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PLANO MINAS CONSCIENTE

 

DATA:

01/09/2021

LOCAL:

 Plataforma Google Meet   

INÍCIO:

14:00

TÉRMINO:

15:00

 

 

MEMBROS PRESENTES ÓRGÃO

Frederico Amaral e Silva - Superintendente de Desenvolvimento de Potencialidades
Regionais SEDE

André Luiz Moreira dos Anjos - Secretário Adjunto da Secretaria de Estado de Saúde SES

Rafael Alves Pereira - Chefe de Gabinete da Consultoria Técnico-Legisla�va em exercício CTL

Juliano Fisicaro Borges – Chefe de Gabinete da Secretaria de Governo SEGOV

Marcel Dornas Beghini - Secretário-Geral Adjunto do Estado  SGG

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

Guilherme Levy - Chefe de Gabinete da Presidência da Associação AMM

 

CONVIDADOS

 

Cín�a M. Pela Freire - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

 

 

1. Análise de Ondas

O Grupo execu�vo iniciou a reunião tendo acesso ao Relatório Técnico nº 73/SES/COES MINAS COVID-
19/2021, emi�do pelo Centro de Operação de Emergências em Saúde – COES-Minas.
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Através do mesmo, observou-se, do ponto de vista de incidência, uma redução no Estado como um todo
de 10% nos úl�mos 7 dias, 17% nos úl�mos 14 dias e chegando a uma média de 90 casos por 100.000
habitantes. A média móvel de casos e óbitos confirmados no Estado apresentou um leve aumento na
úl�ma semana, provavelmente causado por represamento de informações, gerando um pico
momentâneo, porém, sem expecta�va de impacto assistencial e de ocupação.

A posi�vidade dos exames PCR realizados pela FUNED e laboratórios vinculados con�nua abaixo de 20%,
sendo que, atualmente, há um alto nível de exames realizados e um baixo nível de posi�vidade. A taxa de
incidência de Síndrome Respiratória Aguda Grave con�nua apresentando níveis confortáveis, com a
semana do dia 21/08 registrando 8,5 casos por 100.000 habitantes. Quanto à taxa de ocupação referente
à UTI-COVID por macrorregião, foi registrada na úl�ma semana uma queda de 13,6% no Estado como um
todo.

A úl�ma semana também registrou 174 municípios com até 30.000 habitantes e até 50 casos por 100.000
habitantes, demonstrando uma evolução posi�va do indicador. Ainda, observou-se que, atualmente,
nenhuma microrregião se encontra em onda vermelha, estando todas na onda amarela ou na onda
verde.

Segue a listagem das Ondas recomendadas pelo COES para cada Macro, e que foram confirmadas pelo
Grupo Execu�vo:

 

Centro: Onda Verde

Centro Sul: Onda Verde

Jequi�nhonha: Onda Verde

Leste: Onda verde

Leste do Sul: Verde

Nordeste: Verde

Noroeste: Onda Verde

Norte: Onda Verde

Oeste: Onda Verde

Sudeste: Onda Verde

Sul: Onda Verde

Triângulo do Norte: Verde

Triângulo do Sul: Onda Amarela

Vale do Aço: Onda Verde

 

2. Alteração de indicadores no Minas Consciente

Foi apresentado ao Grupo Execu�vo a proposta de alteração do corte no percentual de ocupação de UTI
adulto exclusiva para casos de covid-19, já aprovada no COES. O corte iria de 50% para 60%, passando a
valer a par�r de 08/09, após aprovação do Comitê Extraordinário.

 

 

FREDERICO AMARAL E SILVA

SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES REGIONAIS 
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RAFAEL MIRANDA ALVES PEREIRA

CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA EM EXERCÍCIO

 

ANDRÉ LUIZ MOREIRA DOS ANJOS

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 

JULIANO FISICARO BORGES

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 

 

 LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 

 

MARCEL DORNAS BEGHINI

SECRETÁRIO-GERAL ADJUNTO DO ESTADO

Documento assinado eletronicamente por André Luiz Moreira dos Anjos, Secretário(a) de Estado
Adjunto, em 01/09/2021, às 16:05, 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 Frederico Amaral e Silva, Superintendente, em
01/09/2021, às 16:24, 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 Rafael Miranda Alves Pereira, Chefe de Gabinete, em
01/09/2021, às 16:46, 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
01/09/2021, às 17:50, 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 Marcel Dornas Beghini, Secretário(a) de Estado Adjunto,
em 01/09/2021, às 19:13, 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 34660352
e o código CRC 1043FB7C.

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
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
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Referência: Processo nº 1220.01.0001740/2020-07 SEI nº 34660352
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Subsecretaria de Desenvolvimento Regional

Nota Técnica nº 42/SEDE/SUBDER/2021

PROCESSO Nº 1220.01.0002752/2020-37

RELATÓRIO ECONÔMICO - 01/09/2021

 

DADOS ECONÔMICOS

 

A Sondagem Industrial divulgada pela Federação das Indústrias de Minas Gerais (Fiemg)
demonstrou o terceiro aumento consecu�vo de produção registrado pela indústria mineira, com
crescimento de 3,8 pontos em julho, na comparação com junho, alcançando 55,5 pontos.
Igualmente, observou-se o aumento do nível de emprego pelo 13º mês consecu�vo, alcançando
52,5 pontos no úl�mo mês. Já o índice de u�lização da capacidade instalada efe�va em relação à
usual demonstrou avanço pelo 3º mês seguido, marcando 49,4 pontos, a apuração mais alta para o
mês desde o início da série histórica mensal, em 2010. Apesar do resultado, o mesmo sinaliza uma
operação com capacidade produ�va abaixo do habital para o mês pelas empresas, uma vez que
permaneceu abaixo dos 50 pontos.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese) entre os primeiros trimestres
de 2020 e 2021 a quan�dade de trabalhadores com idade superior a 60 anos desocupados
aumentou 32% em Minas Gerais, com 13 mil pessoas dessa faixa etária deixando de trabalhar no
referido período. Com a pandemia o Estado chegou a aproximadamente 53 mil pessoas com mais
de 60 anos perdendo seus respec�vos empregos, sem conseguir encontrar outros. O aumento da
desocupação fica atrás apenas dos mineiros entre 40 a 59 anos, que chega a quase 42%.

O desabastecimento de componentes eletrônicos tem sido um problema de escala mundial e não
possui perspec�va de normalização antes de 2022, de forma que tal insuficiência seja um entrave
no ritmo de produção das montadoras, em que a escassez de chips semicondutores vem levando
as mul�nacionais a constantes alertas e o polo de autopeças localizado em Minas
Gerais produzindo 40% menos em comparação ao período que antecede a crise imposta pela atual
pandemia.

A alta demanda envolvendo e-commerce em todo o país com o advento da pandemia con�nua
impulsionando o setor de embalagens que, mesmo após liberação das a�vidades presenciais do
comércio nos úl�mo meses, segue em alta, mantendo o impacto na indústria de papel. Em Minas
Gerais, o referido setor encontra-se com expecta�va de 8% de crescimento em 2021, após uma
retração com média de 2,5% no faturamento de 2020 em relação a 2019. Enquanto no ano passado
o setor de celulose, papel e papelão enfrentou falta de insumos para produção, em agosto de 2021
já observa-se uma situação melhor, com uma acomodação do setor, com um aumento da produção
por parte das empresas e pela maior oferta de produtos no mercado nacional, conforme aponta o
Sindicato das Indústrias de Celulose, Papel e Papelão no Estado de Minas Gerais (Sinpapel). Apesar
do aumento da lucra�vidade dos grandes produtores, os custos �veram aumento considerável,
chegando a 80% em alguns casos.

A produção de aço em Minas Gerais avançou 16%, ao passar de 5,318 milhões de toneladas no
acumulado de janeiro a julho de 2020 para 6,170 milhões em 2021. O Estado mineiro respondeu
por 29,4% das quase 21 milhões de toneladas de aço bruto produzidas no país entre janeiro e julho
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do presente ano, correspondendo a 6,17 milhões de toneladas. O Rio de Janeiro ocupa o segundo
lugar, com 28,1% e, em terceiro, o Espírito Santo, com 20,8%. Conforme o Ins�tuto Aço Brasil, os
números apontam um volume superior ao verificado antes do início da atual pandemia no que se
refere à produção e atendimento de seus clientes pela indústria brasileira do aço.

Informações do Sindicato dos Bares, Restaurantes e Hotéis de Belo Horizonte (Sindbares) apontam
um aumento de 40% do custo para bares e restaurantes da capital mineira, levando o referido setor
a tentar ajustar as contas para conseguir manter seus serviços em funcionamento. Os dados
demonstram que tamanha elevação se jus�fica em fatores como o aumento dos valores de aluguel
devido ao cálculo do IGP-M, fechamento dos estabelecimentos nos períodos de pico da atual
pandemia, pagamento de impostos, inflação no aumentos dos insumos e endividamento com
emprés�mos.

Levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH)
demonstrou um aumento na confiança dos varejistas da capital mineira, com o indicador de
confiança do varejo registrando 55,3 pontos no segundo trimestre de 2021 e representando um
aumento significa�vo comparado com o primeiro trimestre, que marcou 40,1 pontos. Para o
segundo semestre, as expecta�vas são posi�vas para o mercado varejista, com indicadores em 67,4
pontos. A pesquisa também registrou um aumento de 9 pontos no nível de o�mismo dos
empresários referente ao segundo trimestre deste ano, o que pode ser jus�ficada com o avanço da
campanha e imunização.

Os sete primeiros meses de 2021 apresentaram um aumento de 29,69% na arrecadação de
impostos em Minas Gerais, quando comparado com igual período de 2020, de acordo com dados
da Secretaria de Estado de Fazenda, que informou a arrecadação de R$ 47,04 bilhões entre janeiro
e julho, enquanto o mesmo período do ano passado arrecadou R$ 36,27 bilhões. Os números
divulgados demonstram que apenas a receita tributária arrecadou R$ 44,5 bilhões no mencionado
período de 2021, apontando um incremento de 28,7% frente ao mesmo período do ano passado,
que somou R$ 34,6 bilhões. A quan�a mais expressiva do arrecadado em receita tributária em
2021 diz respeito ao Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS),
chegando a um montante de R$ 36,2 bilhões nos sete primeiros meses.

O percentual de famílias endividadas em Belo Horizonte cresceu 14,4 pontos nos úl�mos seis
meses de 2021, a�ngindo 82,1%. A pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor
(Peic), elaborada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais
(Fecomércio-MG) demonstrou que 35,9% dos consumidores encontram-se indimplentes com suas
contas na capital do estado.

Dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) referentes até o mês de
junho demonstram o alcance de R$ 109,7 bilhões em 2021 pelo Valor Bruto da Produção
Agropecuária (VBP) de Minas Gerais, tendo como destaques principais a soja, a produção de
bovinos e o milho. O referido faturamento é o mesmo registrado no ano de 2020. Os dados ainda
mostram que os preços valorizados e uma produção mais expressiva fizeram com que o Valor Bruto
da Produção da soja es�mado para o corrente ano encerrasse junho com uma projeção de R$ 19,8
bilhões, significando um aumento de 27,5% e colocando o grão como representante de 18% do
VPB total da Agropecuária. O VPB dos bovinos encontra-se es�mado em R$ 13,9 bilhões,
representando um aumento de 8,77% comparado a 2020. Já o milho, que tem o aumento do VBP
jus�ficado pela valorização dos preços no mercado, encontra-se com uma tendência de
crescimento de 28,13% do seu faturamento bruto, chegando a R$ 11,1 bilhões.

Após retração de 30% entre 2014 e 2020, uma revisão realizada pelo setor de construção civil no
estado de Minas Gerais, demonstrou uma tendência de encerramento do ano de 2021 4% frente a
2020. Antes da citada reanálise, a es�ma�va era de 2,5%. Não fossem os altos custos de produção,
que, apenas no primeiro semestre registrou o aumento de 20,91% nos valores dos materiais de
construção, o desempenho poderia ter chegado aos 6%. A alta registrada nos úl�mos 12 meses no
estado foi de 41%, considerada a maior dos úl�mos 30 anos.

A indústria de alimentos cresceu em média 6% no primeiro semestre de 2021 em Minas Gerais,
sendo o inves�mento na compra de equipamentos e inovações um dos aspectos que garan�ram o
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crescimento do setor no período, que, considerado um dos únicos essenciais, encontra-se no rol
dos menos afetados pela pandemia em 2020.

O setor de serviços vem retomando o nível pré-pandemia em Minas Gerais, tendo sido apurada
uma elevação de 2,1% em maio, se comparado ao mês de abril deste ano, através da Pesquisa
Mensal de Serviços divulgada pelo Ins�tuto Brasileiro de Geografia e Esta�s�ca (IBGE).
Comparando o resultado de maio de 2021 com igual período do ano anterior, observou-se um
acréscimo de 26,9%, revelando-se um dos maiores do país. O desempenho do referido setor de
uma maneira geral acumula elevação de 12,6% na soma dos meses de janeiro a maio de 2021,
enquanto nos úl�mos 12 meses, a alta é de 1,8%.

A Gerência de Economia da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) levantou
uma es�ma�va de crescimento de 1,9% no PIB de Minas Gerais através dos recursos do Acordo da
Vale. O estudo aponta que os R$ 11,06 bilhões a serem inseridos no orçamento do estado aponta
um aumento de R$ 14,9 bilhões no faturamento do estado com a a realização de obras, ou seja,
134,7% do inves�mento. 
O Acordo de Reparação da Vale, que prevê um valor total de R$ 37,68 milhões, é dividido entre três
fases, mas somente a Fase 1 deve ser incluída no orçamento do Estado, com valor de R$ 11,06
bilhões, sendo esta a que foi levada em conta pelo estudo. 
O cálculo não considerou a transferência direta de R$ 1,5 bilhão previsto no referido instrumento
para os municípios, ação que pode aumentar ainda mais o crescimento do PIB no Estado.

 

CENÁRIO ECONÔMICO

Os resultados do Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais referentes ao 1º trimestre de 2021 foram
divulgados pela Fundação João Pinheiro, apresentando queda de 0,2% na comparação ao úl�mo período
no ano passado. Foi observado um crescimento na agropecuária (0,8%) e nos serviços (0,2%), e um recuo
na indústria (-0,4%). O resultado do Estado diverge do resultado no Brasil, que cresceu 1,2%.

O desempenho desfavorável da a�vidade de energia e saneamento foi considerando um dos fatores
primordiais para tal diferença, que, de maneira dis�nta aos trimestres anteriores, em que o consumo
empresarial de energia elétrica recuou em função das paralisações temporárias das a�vidades
econômicas, a queda do nível de a�vidade em Minas Gerais foi principalmente provocada pela redução
na geração de eletricidade, que, conforme dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), houve
uma redução do volume ú�l dos principais reservatórios hidroelétricos mineiros, ocasionada pela
es�agem que, ao longo de 2020, ocasionou queda no volume de energia gerada neste ano,
especialmente nas usinas de Emborcação, Furnas e Itumbiara. O volume total de energia gerada, de
janeiro a março, ficou 38,2% abaixo do quarto trimestre do ano passado e 24,5% menor do que o medido
no primeiro trimestre de 2020.

O volume de Valor Adicionado Bruto (VAB), a riqueza criada pelo segmento de energia e saneamento em
Minas Gerais, recuou 6,4%, comparada no período de outubro a dezembro/2020, e 8,2% ao primeiro
trimestre de 2020, destoando mais uma vez do que vem sendo observado no Brasil, em que verificou-
se expansão do segmento de 0,9% e 2,1%, respec�vamente, na mesma margem de comparação.

A redução do PIB mineiro também restou influenciada pela indústria de transformação, que, em
comparações envolvendo o primeiro semestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020,
demonstrou uma redução nacional de 0,5%, enquanto em Minas Gerais foi mais acentuada, com redução
de 1,7% em igual período.  

Nesse panorama a a�vidade que apresentou crescimento mais expressivo no VBC foi a indústria extra�va
mineral, com 7,4%, quando comparada ao úl�mo trimestre de 2020, como efeito da da evolução posi�va
dos preços das commodi�es, sobretudo o minério de ferro. Outra a�vidade em âmbito estadual
que apresentou desempenho superior ao panorama nacional foi a construção civil: enquanto Minas
Gerais apresentou um percentual de 3,1%, o Brasil apresentou 2,1%. 

Entre as a�vidades que contribuíram para gerar Valor Adicionado, a agropecuária registrou crescimento
de 5,4% em relação a igual período do ano anterior, sendo tal resultado explicado pelo desempenho da
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safra de soja - principalmente para a economia nacional, que tem o grão como principal produto da pauta
agrícola - feijão e batata.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Augusto Duarte de Faria, Secretário(a) de
Estado Adjunto, em 30/08/2021, às 17:48, 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 34538844
e o código CRC 078F850D.

Referência: Processo nº 1220.01.0002752/2020-37 SEI nº 34538844

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















































































































































































































