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PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE mEio AmBiENtE E 
DESENvoLvimENto SuStENtávEL

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, SAmYLLA DE cAS-
SiA iBrAHim moL, MASP 1483666-2, do cargo de provimento 
em comissão DAD-6 MD1101212 da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a contar de 13/08/2021 .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

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 tHiAGo 
DE oLivEirA SiAS, MASP 1451097-8, a gratificação temporária 
estratégica GTED-2 ED1100338 da Secretaria de Estado de Educação . 

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 mAr-
cELA mArQuES DoS rEiS, MASP 1397435-7, a gratificação 
temporária estratégica GTED-3 ED1100238 da Secretaria de Estado de 
Educação, a contar de 18/08/2021 . 

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, EDuArDo mArtiNS DE mELo 
E SouZA, MASP 1048255-2, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 ED1100965 da Secretaria de Estado de Educação .

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, mArcELA mArQuES 
DoS rEiS, MASP 1397435-7, do cargo de provimento em comissão 
DAD-6 ED1101226 da Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
18/08/2021 .

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, tHiENE FErrEirA DE Lour-
DES cArNEiro, MASP 1002617-7, do cargo de provimento em 
comissão DAD-3 ED1100659 da Secretaria de Estado de Educação .

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, tHiAGo DE oLivEirA SiAS, 
MASP 1451097-8, do cargo de provimento em comissão DAD-7 
ED1100288 da Secretaria de Estado de Educação .

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa FELiPE FErrEirA NAvArro, 
MASP 753131-2, da função gratificada FGD-5 ED1101192 da Secreta-
ria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa ANA PAuLA coSENZA, MASP 
958292-5, da função gratificada FGD-4 ED1100026 da Secretaria de 
Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa cAroLiNE FrEitAS FErNAN-
DES mArQuES, MASP 1319690-2, da função gratificada FGD-4 
ED1100761 da Secretaria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa KAriNE FoNSEcA DE JESuS, 
MASP 1357737-4, da função gratificada FGD-1 ED1100404 da Secre-
taria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa JANiNE morEirA DA mAtA, 
MASP 661396-2, da função gratificada FGD-5 ED1101079 da Secreta-
ria de Estado de Educação . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa vANESSA ALvES mArcENAL, 
MASP 1354316-0, da função gratificada FGD-4 ED1100756 da Secre-
taria de Estado de Educação, a contar de 02/08/2021 . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, dispensa LEANDro cESAr DoS rEiS, 
MASP 1367177-1, da função gratificada FGD-4 ED1100773 da Secre-
taria de Estado de Educação, a contar de 02/08/2021 . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa LEoNArDo oricio tEixEirA, 
MASP 1358378-6, da função gratificada FGD-4 ED1100759 da Secre-
taria de Estado de Educação, a contar de 02/08/2021 . 

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, de 
1º de janeiro de 2019, dispensa ENi PruDÊNcio, MASP 957232-2, 
da função gratificada FGD-5 ED1101203 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,  
JoÃo PAuLo DE oLivEirA SiLvA, MASP 1129120-0, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-7 ED1100288, de recruta-
mento amplo, para dirigir a Superintendência regional de Ensino var-
ginha 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, tHiENE FErrEirA DE LourDES cArNEiro, 
MASP 1002617-7, para o cargo de provimento em comissão DAD-4 
ED1101239, 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, 
mAtHEuS mArtiNS mAriNHo JorGE, para o cargo de provi-
mento em comissão DAD-4 ED1100965, 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, 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, ALExANDrE HENriQuE riBEiro FErrEirA, MASP 
1379202-3, para a função gratificada FGD-4 ED1100773 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, LucimAr SouZA DoS SANtoS coimBrA LoPES, 
MASP 1429843-4, para a função gratificada FGD-4 ED1100756 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, KAriNE FoNSEcA DE JESuS, MASP 1357737-4, para 
a função gratificada FGD-4 ED1100759 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, ANA PAuLA coSENZA, MASP 958292-5, para a função gra-
tificada FGD-5 ED1101192 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, 
JANiNE morEirA DA mAtA, MASP 661396-2, para a função gra-
tificada FGD-5 ED1101203 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, mArcÍLio PErEirA SoBrAL, MASP 1396909-2, para 
a função gratificada FGD-4 ED1100761 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, cAroLiNE FrEitAS FErNANDES mArQuES, MASP 
1319690-2, para a função gratificada FGD-5 ED1101079 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, rAQuEL morEirA DE SouZA, MASP 1432916-3, para 
a função gratificada FGD-4 ED1100026 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, LAiDE DE FAtimA oLivEirA rocHA, MASP 881405-5, 
para a função gratificada FGD-1 ED1100404 da Secretaria de Estado 
de Educação .

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  JoÃo PAuLo 
DE oLivEirA SiLvA, MASP 1129120-0, diretor da Superintendên-
cia Regional de Ensino Varginha, a gratificação temporária estratégica 
GTED-2 ED1100338 da Secretaria de Estado de Educação .

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

PELA ADvocAciA-GErAL Do EStADo

usando da competência delegada pelo art . 1º, III, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, concede, nos termos do art . 179 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, prorrogação de licença para tratar de interesse 
particular por 2 (dois) anos a servidora GiSELLE NErES ALcÂN-
tArA, MASP 1 .365 .600-4, Agente Governamental - AGov, lotada na 
Advocacia-Geral do Estado .

PELA PoLÍciA miLitAr Do EStADo DE miNAS GErAiS

retifica o ato de Prorrogação de Licença para Tratar de Interesses Par-
ticulares de mAriANA GuimArÃES coStA ArruDA vEN-
turA, da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, publicado em 
22/07/21: onde se lê “a contar de 28/07/2021”, leia-se “a contar de 
27/07/2021” .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 18/03/2021, a 
prorrogação da disposição de ArNALDo vicENtE EStANiSLAu, 
MASP 921 .900-7, lotado na Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social, à Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais - ESP, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2021 .

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 Secre-
taria de Estado de Desenvolvimento Social à disposição da Fundação 
Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - HEMoMI-
NAS, em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o 
cessionário, conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 61/2021:  
rENATA AZZI JÚDICE/ MASP 1366026-1/ ANGPD/  I D .  

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 Desenvolvimento Social à disposição do Instituto Esta-
dual de Florestas- IEF, até 31/12/2021, com ônus para o cessionário, 
conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 63/2021:  
CArLoS rEGINo ALvES DE CArvALHo/ MASP 929 .601-3/ 
ASo/ III J .  

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 Desenvolvimento Social à disposição do Instituto Esta-
dual de Florestas- IEF, até 31/12/2021, com ônus para o cessionário, 
conforme Convênio de Cooperação Técnica nº 62/2021:  
LuIZ DE ASSIS MArQuES/ MASP 929 .192-3/ ASo/ Iv C .  

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 20/07/2021, 
a prorrogação da disposição de cArLoS ALBErto mArtiNS 
SoArES, MASP 327 .672-2, lotado na Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Governo - SEGov, 
pelo período de 01/01/2020 a  31/12/2021, para regularizar situação 
funcional .

nos termos dos art . 13, II, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, com fundamento no art . 66 da Lei 14 .184, de 31 de 
janeiro de 2002, convalida, a fim de regularizar a situação funcional 
do servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão a disposição da Secretaria de Estado de Fazenda 
- SEF, em prorrogação, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para 
o cedente:  
roZALvo PErEIrA FILHo, MASP 928 .570-1, AuxILIAr DE 
SErvIÇoS GovErNAMENTAIS (AuSG) .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

coloca, nos termos dos art . 13, II, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secre-
taria de Estado de Saúde à disposição da Fundação Centro de Hemato-
logia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário:  
CArLA CArvALHo MArTINS;MASP 1204938-3; ESPECIALISTA 
EM PoLITICAS E GESTAo DA SAuDE Iv/C .

coloca, nos termos do art . 10 da Lei nº 9 .507, de 29 de dezembro de 
1987, e dos art . 7º e art . 10 do Decreto nº 47 .558, de 11 de dezembro de 
2018, o servidor abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de 
Saúde à disposição da Prefeitura Municipal de Santa rita de Ibitipoca/
unidade SuS de Santa rita de Ibitipoca, de 9/04/2021 a 31/12/2022, 
atendendo a proposta de programa estadual de municipalização, com 
ônus para o cedente, para regularizar situação funcional: 
DIrCEu ESTEvES ILDEFoNSo;MASP 381925-7;MEDICo DA 
árEA DE GESTÃo E ATENÇÃo A SAÚDE Iv/E . 

Pela Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/09/2021, 
a prorrogação da disposição de JuNiA GrAZZiELA DuArtE DE 
ABrEu, MASP 1 .076 .321-7, lotada na Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2021, para regularizar situação 
funcional .

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 01/07/2021, a 
prorrogação da disposição de mAYArA DurAES BicALHo oLi-
vEirA, MASP 1 .279 .458-2, lotada na Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais, à Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, 
pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2021, para regularizar situação 
funcional .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

usando da competência delegada pelo art . 1º, III, do Decreto nº 45 .055, 
de 10 de março de 2009, concede, nos termos do art . 179 da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, novo período de licença para tratar de interesse 
particular de 2 (DoIS) ANoS a servidora SAmYA PAuLiNo mAr-
cHiori, MASP  1243372-8, PEB I B - ADM . 2, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação .
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comitê Extraordinário coviD-19

DELIBErAÇÃo Do CoMITÊ ExTrAorDINárIo CovID-19 Nº 179, DE 19 DE AGoSTo 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 19 de agosto de 2021 .

FáBIo BACCHErETTI vITor
Secretário de Estado de Saúde

MATEuS SIMÕES DE ALMEIDA
Secretário-Geral

MárCIo LuÍS DE oLIvEIrA
Consultor-Geral de Técnica Legislativa

GuILHErME AuGuSTo DuArTE DE FArIA
Secretário de Estado Adjunto de Desenvolvimento Econômico, respondendo pela Secretaria de 

Estado de Desenvolvimento Econômico

JuLIA FIGuEIrEDo GoYTACAZ SANT’ANNA
Secretária de Estado de Educação

GuSTAvo DE oLIvEIrA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

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

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SÉrGIo PESSoA DE PAuLA CASTro
Advogado-Geral do Estado

SIMoNE DEouD SIQuEIrA
ouvidora-Geral do Estado

IrENE ANGELICA FrANCo E SILvA LEroY
Chefe Adjunto da Polícia Civil, respondendo pela Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

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

 ANExo
(a que se refere o art . 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 179, de 19 de 

agosto 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 
14/08/2021 A 20/08/2021)

rEcLASSiFicAÇÃo (DE 
21/08/2021 A 27/08/2021)

centro onda verde onda verde
centro-Sul onda verde onda verde
Jequitinhonha onda verde onda verde
Leste onda verde onda verde
Leste-Sul onda amarela onda verde (progressão de fase)
Nordeste onda amarela onda amarela
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 amarela onda amarela
triângulo-Sul onda vermelha onda amarela (progressão de fase)
vale do Aço onda verde onda verde

”
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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 320210819231822015.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata

REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PLANO MINAS CONSCIENTE

 

DATA:

18/08/2021

LOCAL:

 Plataforma Google Meet   

INÍCIO:

15:00

TÉRMINO:

16:00

 

 

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

Raphael Rodrigues Ferreira - Chefe de Gabinete da Consultoria Técnico-Legisla�va 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

Guilherme Levy - Chefe de Gabinete da Presidência da Associação AMM

 

CONVIDADOS

Fernanda Fonseca - Secretaria de Estado de Cultura e Turismo

 

1. Análise de Ondas

O Grupo execu�vo iniciou a reunião tendo acesso ao Relatório Técnico nº 71/SES/COES MINAS COVID-
19/2021, emi�do pelo Centro de Operação de Emergências em Saúde – COES-Minas.

Através do mesmo, observou-se, do ponto de vista de incidência, uma estabilidade na redução, com exceção
da Centro Sul, porém, em níveis baixos. Os dados destoantes podem ser decorrentes de retenção de
no�ficações nas úl�mas semanas, gerando o aumento de no�ficações nos úl�mos 7 e 14 dias. O
estado con�nua reduzindo sua incidência de forma consistente, apresentando níveis atuais de 107 casos por
100.000 habitantes.
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A média móvel de casos confirmados apresentou-se da forma mais baixa já vista no ano de 2021, mas, do
ponto de vista de óbitos, ainda observa-se um nível superior ao verificado no final de janeiro e início de
fevereiro do presente ano, apesar da recente queda. A taxa de incidência de SRAG con�nua com tendência
de queda, com pra�camente todas as macrorregiões apresentando redução nas suas respec�vas taxas. 

Observou-se, ainda, uma queda consistente no número de solicitações de internação, bem como o alcance
de um patamar confortável no que tange ao tempo médio de espera por leitos. O cancelamento por óbitos
também apresentou redução, uma vez que, dada a quan�dade de leitos atualmente disponíveis, a
probabilidade de óbito antes do encaminhamento do paciente ao leito de internação é menor. 

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: Onda Amarela -> Verde

Nordeste: Onda Amarela

Noroeste: Onda Verde

Norte: Onda Verde

Oeste: Onda Verde

Sudeste: Onda Verde

Sul: Onda Verde

Triângulo do Norte: Onda Amarela

Triângulo do Sul: Onda Vermelha -> Onda Amarela

Vale do Aço: Onda Verde

 

 

FREDERICO AMARAL E SILVA

SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO DE POTENCIALIDADES REGIONAIS 

 

RAPHAEL RODRIGUES FERREIRA

CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA

 

ANDRÉ LUIZ MOREIRA DOS ANJOS

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

 

JULIANO FISICARO BORGES
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CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE GOVERNO 

 

 LUIZ CLÁUDIO FERNANDES LOURENÇO GOMES

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

 

Documento assinado eletronicamente por Frederico Amaral e Silva, Superintendente, em 18/08/2021,
às 16:34, 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 André Luiz Moreira dos Anjos, Secretário(a) de Estado
Adjunto, em 18/08/2021, às 17:01, 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 Raphael Rodrigues Ferreira, Chefe de Gabinete, em
18/08/2021, às 18:28, 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 Luiz Cláudio Fernandes Lourenço Gomes, Secretário de
Estado Adjunto de Fazenda, em 18/08/2021, às 18:31, 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 18/08/2021,
às 19:43, 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 33883006 e o
código CRC 2A2FF08D.

Referência: Processo nº 1220.01.0001740/2020-07 SEI nº 33883006

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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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Subsecretaria de Desenvolvimento Regional

Nota Técnica nº 40/SEDE/SUBDER/2021

PROCESSO Nº 1220.01.0002752/2020-37

RELATÓRIO ECONÔMICO - 18/08/2021

 

DADOS ECONÔMICOS

Levantamento realizado pela Câmara de Dirigentes Logistas 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.

O ins�tuto Brasileiro de Mineração (Ibram) aponta um crescimento de 98% no faturamento da
produção mineral no Brasil no primeiro semestre de 2021, comparado ao mesmo período do ano
passado, tendo Minas Gerais como destaque. Enquanto em 2020 o resultado mineiro foi de R$ 27,6
bilhões de janeiro a junho, em 2021 apurou R$ 61,4 bilhões, apresentando, assim, um aumento de
122% do seu faturamento.

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
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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.

Recente levantamento realizado pelo Sebrae Minas baseando-se nos dados do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia demonstrou a geração de
120.818 vagas de trabalho pelos pequenos negócios, um patamar não registrado desde 2012,
quando da abertura de 114.947 postos pelas micro e pequenas empresas. O número coloca Minas
Gerais em segundo lugar na geração de empregos no ranking nacional. Considerando empresas de
todos os portes, a abertura de postos totalizou 185.578, concluindo-se que o os pequenos negócios
foram responsáveis por 65% das vagas criadas.

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
crescimento do setor no período, que, considerado um dos únicos essenciais, encontra-se no rol
dos menos afetados pela pandemia em 2020.

Dados da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais demonstraram uma alta na
confiança do empresário do empresário mineiro, registrando em julho 62,4 pontos no ICEI (Índice
de Confiança do Empresário Industrial), que mede o humor dos empresários do setor quanto às
expecta�vas de crescimento para as indústrias. O levantamento revela uma alta de 13,6 pontos em
comparação aos números de julho de 2020. O o�mismo dos empresários baseia-se na expecta�va
de crescimento do PIB brasileiro em 2021, que, com a possibilidade de futuros ganhos, espera-se
um possível aumento de inves�mentos na indústria de Minas Gerais.

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%.

Estudo da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostra que,
entre março de 2020 e maio de 2021, o turismo mineiro registrou uma perda bilionária de R$ 31,2
bilhões ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, com perdas de R$ 152,1 bilhões e R$
45,9 bilhões, respec�vamente. Em âmbito nacional, o prejuízo chegou a R$ 376,6 bilhões em 12
meses, com os três estados citados somando mais da metade desse valor. 

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.

Uma pesquisa sobre a performance do segmento industrial realizada pelo Ins�tuto Brasileiro de
Geografia e Esta�s�ca (IBGE) em 13 dos 27 estados brasileiros registrou um crescimento de 32,3%
do setor de indústrias mineiro, colocando Minas Gerais em segundo lugar no ranking de
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desempenho industrial do país. O setor automobilís�co do estado apresentou o maior crescimento
em maio se comparado a igual intervalo do ano de 2020, apresentando um avanço de 389,7%. A
fabricação de máquinas e equipamentos vem logo atrás, registrando um crescimento de
107,4%¨em relação ao mesmo período do ano passado. A segunda posição do estado no
crescimento do setor industrial diz respeito à comparação entre os meses de maio e abril entre os
demais estados da pesquisa, ficando atrás apenas de Goiás, que registrou um aumento de 4,8% em
maio, enquanto Minas Gerais avançou 4,6%.

O aumento das exportações, somado à atual valorização do dólar em relação ao real vêm
impactando posi�vamente o saldo da balança comercial mineira, com registro superavitário de U$$
12,6 bilhões no primeiro semestre de 2021. O resultado, comparado com o primeiro semestre de
2020, que registrou U$$ 7,7 bilhões também posi�vos, demonstra 63% de avanço entre os
períodos, conforme dados da Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do
Ministério da Economia (Secint). Apesar da metodologia u�lizada pela referida Secretaria ter
sofrido recentes revisões, o que poderia influenciar nos resultados ob�dos, especialistas afirmam
que os números do Estado encontram-se dentro do previsto. Apenas no mês de junho de 2021, foi
registrada uma alta de 7,32% do comércio exterior de Minas Gerais, se comparado ao mesmo
período do ano passado, com um saldo de importações e exportações de U$$ 2,7 bilhões, contra
U$$ 1,07 bilhões, respec�vamente.

Conforme informações prestadas pelo Sindicato das Indústrias Têxteis de Malhas no Estado de
Minas Gerais (Sindimalhas-MG) a indústria têx�l cresceu cerca de 15% entre janeiro e  junho de
2021, tendo sido o início da vacinação o principal fator a garan�r a retomada dos negócios, uma
vez que o aumento crescente de pessoas vacinadas diminui a possibilidade de ocorrência de novos
fechamentos do comércio.

 

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
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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
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 Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
17/08/2021, às 12:11, 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 33869072
e o código CRC 8147CA12.

Referência: Processo nº 1220.01.0002752/2020-37 SEI nº 33869072

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





































































































