
Minas Gerais  diário do executivo sexta-feira, 21 de Maio de 2021 – 3 
em cumprimento à sentença proferida no Processo nº 7994334-
02 .2002 .8 .13 .0024, rEtIFICA o ato de nomeação judicial de BEA-
trIZ CoELHo PINto DoMINGuES - CPF: 641 .975 .496-87, publi-
cado no Diário Oficial do Estado em 18 de novembro de 2017, no que 
se refere ao concurso público regido pelo Edital nº 01/2001, da Secre-
taria de Estado de Educação .
Onde se lê: caráter precário
Leia-se: caráter efetivo definitivo

em cumprimento à sentença proferida ao no Mandado de Segurança 
nº 5034557-18 .2020 .8 .13 .0024, rEtIFICA em caráter precário, o 
ato de nomeação ordinária publicado no Diário Oficial do Estado 
em 13 de fevereiro de 2019 de tHIANY SILvA oLIvEIrA - CPF: 
057 .472 .706-05, 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 27 de fevereiro de 2019, data de 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

em cumprimento ao acórdão proferido no Mandado de Segurança 
1 .0000 .19 .173298-1/000, rEtIFICA o ato de DANIELA AGuIAr 
ALBERTO - CPF: 064.688.946-03, publicado no Diário Oficial do 
Estado em 07 de julho de 2020, no que se refere ao concurso público 
regido pelo Edital SES Nº 02/2014, da Secretaria de Estado de Saúde .
Onde se lê: caráter precário 
Leia-se: caráter definitivo

em cumprimento ao acórdão proferido na Apelação Cível/remessa 
Necessária Nº 1 .0000 .20 .540282-9/001 - Mandado de Segurança de nº 
5175030-88 .2019 .8 .13 .0024, rEtIFICA em caráter precário, o ato de 
nomeação ordinária publicado no Diário Oficial do Estado em 13 de 
fevereiro de 2019 de ALINE ALvArES DA SILvA CoStA - CPF: 
071 .447 .586-67, 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 11 de março de 2019, data de 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 Iv - 
Grau A

em cumprimento à sentença proferida no Mandado de Segurança 
Cível nº . 5028977-75 .2018 .8 .13 .0024, rEINtEGrA DAvI FELIPE 
DoS rEIS MorEIrA - CPF: 015 .429 .266-45, no cargo da carreira 
de AGENtE DE SEGurANCA PENItENCIArIo, admissão 01, 
vaga SP 17465, no que se refere ao concurso público regido pelo Edital 
SEPLAG/SEDS Nº 03/2012, da Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública, com vigência a contar desta publicação.

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

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 servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à disposição 
da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora, de 13/04/2021 a 31/12/2021, 
com ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional: 
JoANA DArC DA CoStA ZANELLI; MASP 1188923-5; ESPECIA-
LIStA EM PoLItICAS E GEStÃo DA SAuDE III/A . 

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 servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de uberaba, até 31/12/2021, com ônus 
para o cessionário: 
ANA MArIA DE oLIvEIrA BErNArDES; MASP 383964-4; tEC-
NICo DE AtENÇÃo A SAÚDE Iv/A . 

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 servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, em prorrogação, de 
01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessionário, para regularizar 
situação funcional: 
MArCIA BArroSo DE oLIvEIrA; MASP 365718-6; AuxILIAr 
DE APoIo A GEStAo E AtENCAo A SAuDE III/E . 

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 servidora 
abaixo relacionada lotada na Secretaria de Estado de Saúde à dispo-
sição da Prefeitura Municipal de Ponte Nova, para ocupar o cargo de 
Secretária Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, 
em prorrogação, de 01/01/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessio-
nário, para regularizar situação funcional: 
SANDrA rEGINA BrANDÃo GuIMArÃES; MASP 1205455-7; 
ESPECIALIStA EM PoLÍtICAS E GEStÃo DA SAÚDE III/B . 

Pela Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais

reconduz, nos termos do art . 5º do Decreto nº 47 .852, de 31 de janeiro 
de 2020, o representante abaixo relacionado como membro junto ao 
Conselho Curador da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, 
para mandato de 2 (dois) anos: 
Pelo Conselho Estadual de Saúde:
Efetivo: rENAto ALMEIDA DE BArroS .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual: 
SrE unaí 
unaí 
108995 - Domingos Pinto Brochado
- MASP 695957-1, mAriA HELENA cArDoSo DE PáDuA, 
EEBIIJ - admissão 2, DIII, a contar de 10/04/2021, para regularizar 
situação funcional .

exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual: 
SrE Almenara
Santo Antônio do Jacinto
218324 - EE João vieira de Souza
- MASP 944445-6, mAriNÚBiA tAvArES xAviEr, PEBDIA 
- admissão 2, Dv, a contar de 01/04/2021, para regularizar situação 
funcional .

exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual: 
SrE Pouso Alegre
Cambuí
54763 - EE Professora Maria da Conceição de Moraes
- MASP 971520-2, cLAricE roSA DA SiLvA, PEBIIL - admissão 
1, DIv, a contar de 05/05/2021, para regularizar situação funcional .

exonera, a pedido, nos termos do art . 106, alínea “a”, da Lei nº 869, 
de 5 de julho de 1952, do cargo em comissão de Diretor de Escola 
Estadual: 
SrE Montes Claros
Francisco Sá
80365 - EE Lourdinha Silveira
- MASP 1060646-5, ALiSSoN ALExANDrE GoNÇAL-
vES xAviEr, AtBIIIH-adm .1 e PEBIB-adm .3, DvI, a contar de 
27/04/2021, para regularizar situação funcional .

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, o servidor 
abaixo relacionado lotado na Secretaria de Estado de Educação à dis-
posição da Prefeitura Municipal de Inconfidentes, até 31/12/2021, com 
ônus para o cessionário: 
JoAo PAuLo BuENo, MASP 1067569-2, PEB - ADM 5, SrE 
PouSo ALEGrE . 

AtoS ASSiNADoS PELA SENHorA SEcrEtáriA DE 
EStADo DE PLANEJAmENto E GEStÃo, No uSo DE SuAS 
AtriBuiÇÕES, 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, 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, 
micHELLE mArGAriDA SANtoS coStA, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-12 EG1100033, de recrutamento amplo, da 
Secretaria de Estado de Governo .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
19/05/2021, pelo qual dispensou mArcoS ADriANo FrAN-
ciSco, MASP 11017571, de responder pela Penitenciária Professor 
Ariosvaldo Campos Pires da Secretaria de Estado de Justiça e Segu-
rança Pública .

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 
vANESSA PErEirA DoS SANtoS GArciA, MASP 1213965-5, 
a gratificação temporária estratégica GTED-4 JD1100093 da Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública, a contar de 7/5/2021 . 

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, mAriA cLArA cALDEirA 
LAcErDA Di LorENZo, MASP 1291829-8, do cargo de provi-
mento em comissão DAD-1 JD1100892 da Secretaria de Estado de Jus-
tiça e Segurança Pública .

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, vANESSA PErEirA DoS SAN-
toS GArciA, MASP 1213965-5, do cargo de provimento em comis-
são DAD-6 JD1100078 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública, a contar de 7/5/2021 .

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, iSABELLE DE ALmEiDA 
rocHA, MASP 12140067, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 JD1100295 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança 
Pública .

usando da competência delegada pelo art. 1º, do Decreto nº 47.610, de 
1º de janeiro de 2019 e nos termos do art . 7º da Lei Delegada nº 174, de 
26 de janeiro de 2007 e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, 
dispensa da direção da Penitenciária José Edson Cavalieri, mAr-
coS ADriANo FrANciSco, MASP MASP 1101757/1, ocupante 
do cargo de provimento em comissão DAD-6 JD1100096, de recruta-
mento amplo, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, 
a contar de 14/09/2020 .

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 LuiZA DE cArvALHo SiLvA, para o cargo de provimento 
em comissão DAD-1 JD1100864, de recrutamento amplo, da Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública .

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, 
FABio SouZA tEixEirA, MASP 1101513-8, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-2 JD1100113, de recrutamento limitado, 
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

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, iSABELLE DE ALmEiDA rocHA, MASP 1214006-7, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-6 JD1100078, de recruta-
mento amplo, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

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, 
LAriSSA mENAcHo FErrEirA, MASP 14844856, para o cargo 
de provimento em comissão DAD-1 JD1100892, de recrutamento limi-
tado, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

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, 
vitor AQuiNo BrANDÃo, MASP 753261-7, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-4 JD1100295, de recrutamento amplo, da 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

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 iSABELLE DE 
ALmEiDA rocHA, MASP 12140067, da Assessoria de Gestão com 
Municípios e Supervisão do Termo de Parceria, a gratificação temporá-
ria estratégica GtED-4 JD1100093 da Secretaria de Estado de Justiça 
e Segurança Pública .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
25/3/2021, pelo qual SoLANGE PAoLi BArroS foi nomeada para 
o cargo DAD-7 SA1100192 da Secretaria de Estado de Saúde .

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
25/3/2021, que atribuiu a SoLANGE PAoLi BArroS a gratificação 
temporária estratégica GtED-4 SA1100327 da Secretaria de Estado de 
Saúde .

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, ANtoNio cottA, para o cargo de provimento em comissão 
DAD-9 SA1100076, de recrutamento amplo,  para chefiar a Assessoria 
de Comunicação Social da Secretaria de Estado de Saúde .

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 ANtoNio cottA, 
chefe  da Assessoria de Comunicação Social, a gratificação temporária 
estratégica GtED-4 SA1100330 da Secretaria de Estado de Saúde .

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 AurE-
Lio oLivio rocHA, MASP 961913-1, a gratificação temporária 
estratégica GtED-3 ED1100242 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, AurELio oLivio rocHA, 
MASP 961913-1, do cargo de provimento em comissão DAD-7 
ED1100293 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, iZABELLA cAvALcANtE 
mArtiNS, MASP 1319561-5, do cargo de provimento em comissão 
DAD-9 ED1100029 da Secretaria de Estado de Educação, a contar de 
10/05/21 .

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, tHAiS corrEA DAmAScENo, 
MASP 1466084-9, do cargo de provimento em comissão DAD-4 
ED1101239 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, 
tHAiS corrEA DAmAScENo, MASP 1466084-9, para o cargo 
de provimento em comissão DAD-9 ED1100029, 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, 
rAPHAEL NEvES DE mAtoS, MASP 1019870-3, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-7 ED1100293, de recrutamento amplo,  
para dirigir a Superintendência Regional de Ensino Teófilo Otoni 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 rAPHAEL NEvES 
DE mAtoS, MASP 1019870-3, diretor da Superintendência Regional 
de Ensino Teófilo Otoni, a gratificação temporária estratégica GTED-3 
ED1100242 da Secretaria de Estado de Educação .

AtoS ASSiNADoS PELo SENHor SEcrEtário DE EStADo 
DE GovErNo, No uSo DE SuAS AtriBuiÇÕES, Em DAtA 
DE 19/5/2021:

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 04/05/2021, a 
prorrogação da disposição de cLáuDiA mAriA Bortot FALA-
BELLA, MASP 385 .600-2, lotada na Secretaria de Estado de Plane-
jamento e Gestão, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social 
- SEDESE, pelo período de 01/01/2021 a  31/12/2021 .

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, a servidora abaixo relacionada lotada na Secreta-
ria de Estado de Saúde à disposição da Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais, de 08/04/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessio-
nário, para regularizar situação funcional: 
MArISA MADurEIrA; MASP 1205013-4; ESPECIALIStA EM 
PoLÍtICAS E GEStÃo DA SAÚDE II/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  Muriaé/unidade 
SuS de Muriaé, de 1/1/2021 a 31/12/2022, atendendo a proposta de 
programa estadual de municipalização, com ônus para o cedente, para 
regularizar situação funcional: 
PAuLo CESAr DE oLIvEIrA; MASP 383830-7; MEDICo DA 
ArEA DE GEStAo E AtENCAo A SAuDE Iv/E . 

Pela Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais

no uso de suas atribuições, declara extinta, a partir de 22/04/2021, 
a disposição de  LuciA ANESiA roDriGuES cAEtANo DA 
rocHA, MASP 1040642-9, lotada na Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais, à Fundação Ezequiel Dias, pelo período de 01/01/2021 
a  31/12/2021, para regularizar situação funcional .

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

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
EcoNÔmico

Pelo instituto de metrologia e Qualidade do Estado de minas 
Gerais

coloca, nos termos dos art . 13, III, e art . 15 do Decreto nº 47 .558, de 
11 de dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Ins-
tituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais à dispo-
sição da Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA, em prorrogação, de 
01/04/2021 a 30/05/2021, com ônus para o cessionário, conforme Con-
vênio de Cooperação Técnica nº 01/2019:  
SANDrA SILvEIrA DE SA/MASP 1348838-2/AFGMQ .  

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

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 ubá/unidade SuS de 
ubá, de 07/04/2021 a 31/12/2022, atendendo a proposta de programa 
estadual de municipalização, com ônus para o cedente, para regularizar 
situação funcional: 
JuLIo CEZAr DE ArAuJo; MASP 234377-0; MEDICo DA árEA 
DE GEStÃo E AtENÇÃo A SAÚDE v/B . 

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  Manga/unidade 
SuS de Manga , de 22/03/2021 a 31/12/2022, atendendo a proposta de 
programa estadual de municipalização, com ônus para o cedente, para 
regularizar situação funcional: 
MArCELIANo DE MourA SANtoS; MASP 384126-9; AuxI-
LIAr DE APoIo A GEStAo E AtENCAo A SAuDE Iv/J . 

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 Secreta-
ria de Estado de Saúde à disposição da Fundação Hospitalar do Estado 
de Minas Gerais, de 08/04/2021 a 31/12/2021, com ônus para o cessio-
nário, para regularizar situação funcional:  
JoSE LuIZ DE ALMEIDA CruZ; MASP 292361-3; ADM 2; 
MEDICo DA ArEA GEStÃo E AtENCAo A SAuDE v/B .
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comitê Extraordinário coviD-19

DELIBErAÇÃo Do CoMItÊ ExtrAorDINárIo CovID-19 Nº 157, DE 20 DE MAIo 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, e nas 
resoluções da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020, nº 5 .554, de 17 de julho de 2020, e nº 
5 .558, de 11 de fevereiro 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 20 de maio 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

BErNArDo SILvIANo BrANDÃo vIANNA
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Cultura e turismo, respondendo pela 

Secretaria 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

JuLIA FIGuEIrEDo GoYtACAZ SANt’ANNA
Secretária de Estado de Educação

GuStAvo DE oLIvEIrA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

IGor MASCArENHAS Eto
Secretário de Estado de Governo

FErNANDo SCHArLACK MArCAto
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 320210520235407013.



 4 – sexta-feira, 21 de Maio de 2021 diário do executivo Minas Gerais 
JEFErSoN BotELHo PErEIrA
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, respondendo 

pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública

SÉrGIo PESSoA DE PAuLA CAStro
Advogado-Geral do Estado

ErLoN DIAS Do NASCIMENto BotELHo, Coronel
Chefe do Estado-Maior, respondendo pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

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

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 157, de 20 de 

maio 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 15/05/2021 A 21/05/2021) rEcLASSiFicAÇÃo (DE 
22/05/2021 A 28/05/2021)

centro onda vermelha onda vermelha
centro-Sul onda vermelha onda vermelha
Jequitinhonha onda amarela onda vermelha (regressão de fase)
Leste onda vermelha onda vermelha
Leste-Sul onda vermelha onda vermelha
Nordeste onda vermelha onda vermelha
Noroeste onda vermelha onda vermelha
Norte onda amarela onda amarela
oeste onda vermelha onda vermelha
Sudeste onda amarela onda amarela
Sul onda vermelha onda vermelha
triângulo-Norte onda amarela onda amarela
triângulo-Sul onda vermelha onda vermelha
vale do Aço onda amarela onda amarela

 ”
20 1484224 - 1

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

Expediente
FÉrIAS PrÊMIo-AFAStAMENto
AutorIZA AFAStAMENto PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo, 
nos termos da resolução SEPLAG nº 22, de 25 .4 .2003 à:
MASP 348.649-5, Jason Soares de Albergaria Neto, por 1 mês referente 
ao 5º quinquênio, a partir de 12.06.2021.
MASP 879.085-9, Ranieri Martins da Silva, por 1 mês referente ao 2º 
quinquênio, a partir de 25.05.2021.
MASP 1.095.436-0, Vanessa Lopes Borba, por 1 mês referente ao 3º 
quinquênio, a partir de 01.06.2021.
MASP 1.182.379-6, Guilherme do Couto de Almeida, por 1 mês refe-
rente ao 1º quinquênio, a partir de 14.06.2021.

Sérgio Pessoa de Paula Castro
Advogado-Geral do Estado
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Defensoria Pública do 
Estado de minas Gerais

Defensor Público-Geral: Gério Patrocínio Soares

Expediente
AtoS Do DEFENSor PÚBLICo-GErAL 

CoNCEDE LICENÇA À GEStANtE, nos termos do art . 9º, da Lei 
Complementar nº 065, de 16/01/2003 e art . 7º, inciso xvIII, da Cons-
tituição da república de 1988, por 120 dias, assegurando o direito a 
prorrogação por mais 60 dias, nos termos do art . 1º da Deliberação nº 
007/2016, de 06/05/16, acréscimo de 63 (sessenta e três) dias ao seu 
período originário de licença maternidade (tratado no Ato nº 055/2021, 
publicado no “MG” de 09/03/2021), passando o afastamento a compre-
ender o período de 21/02/2021 a 21/10/2021, à defensora pública:

Ato Nº 148/2021
0734, Amanda Junqueira Lemes, a partir de 21/02/2021 .
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 rESoLuÇÃo Nº 199/2021
Dispõe sobre a Coordenação Local Substituta da Defensoria Pública 
em Boa Esperança/MG .
o DEFENSor PÚBLICo GErAL Do EStADo DE MINAS 
GErAIS, no uso de sua atribuição prevista no art . 9º, inciso xvI, alínea 
d, da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003 rESoLvE:
Art . 1º . Dispensar, a pedido, o Defensor Público PÉrICLES BAtIStA 
DA SILvA, Madep . 818-D/MG, da função de Coordenador Local Subs-
tituto da Defensoria Pública em Boa Esperança/MG .
Art . 2º . Designar o Defensor Público BrAuLIo SANtoS rABELo 
DE ArAuJo, Madep . 972-D/MG, para exercer a função de Coordena-
dor Local Substituto da Defensoria Pública em Boa Esperança/MG .
Art . 3º . A função de Coordenador Local Substituto será exercida sem 
prejuízo das atribuições do cargo de Defensor Público .
Art . 6º . Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revo-
gando as disposições em contrário .

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
 Defensor Público-Geral
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Secretaria de Estado 
de Governo

Secretário: Igor Mascarenhas Eto

Expediente
 PortArIA CoNJuNtA SEGov/

SECrEtArIA-GErAL/SAI/Nº 06/2021
Dispõe sobre a recondução da Comissão Sindicante designada pela 
PortArIA CoNJuNtA SEGov/SECrEtArIA-GErAL/SAI 
Nº03/2021, prorrogação de prazo para conclusão dos trabalhos e con-
validação de atos .
o SECrEtárIo DE EStADo DE GovErNo e o SECrEtárIo-
GErAL Do EStADo, no uso das atribuições que lhes conferem o art . 
93, §1º, inciso III, da Constituição do Estado de Minas Gerais, nos ter-
mos do artigo 219, da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952 
e considerando os motivos apresentados pelo Senhor Presidente da 
Comissão Sindicante,
 rESoLvEM:
 Art . 1º . reconduzir a Comissão Sindicante designada pela PortArIA 
CoNJuNtA SEGov/SECrEtArIA-GErAL/SAI Nº03/2021, com 
extrato publicado no diário do Executivo de 29 de janeiro de 2021 .
 Art . 2º . Prorrogar por 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão dos 
respectivos trabalhos .
 Art. 3º. Convalidar os atos praticados entre o término da vigência da 
PortArIA CoNJuNtA SEGov/SECrEtArIA-GErAL Nº . SAI Nº 
03/2021 e a publicação da presente portaria .
 Art . 4º . Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, aos 19 de maio de 2021 .
 Igor Mascarenhas Eto

 Secretário de Estado de Governo

 Mateus Simões de Almeida
 Secretário-Geral do Estado
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Gabinete militar 
do Governador

Chefe do Gabinete Militar: Coronel PM osvaldo de Souza Marques

Expediente
 rESoLuÇÃo GMG N .62, 20 DE MAIo DE 2021 .

Dispõe sobre os requisitos mínimos necessários para elaboração e apro-
vação do Plano de Ação de Emergência para as barragens abrangidas 
pela Lei n . 23 .291, de 25 de janeiro de 2019, no âmbito das compe-
tências do Gabinete Militar do Governador e Coordenadoria Estadual 
de Defesa Civil, definidas pelo Decreto n. 48.078, de 5 de novembro 
de 2020 .
o CoroNEL PM CHEFE Do GABINEtE MILItAr Do GovEr-
NADor, no uso de suas atribuições estabelecidas no artigo 93, §1º, 
inciso III, da Constituição do Estado de Minas Gerais, de 21 de 

setembro de 1989 (CEMG/1989) c/c o art . 4º, inciso II, alínea “d”, do 
Decreto n . 47 .777, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a orga-
nização do Gabinete Militar do Governador, bem como pelo art . 9º da 
Lei n . 23 .291, de 25 de fevereiro de 2019, e o art . 6º do Decreto n . 
48 .078 de 05 de novembro de 2020,
 rESoLvE:
Art . 1º Fica aprovada a Instrução técnica 01/2021 que estabelece os 
requisitos mínimos necessários para elaboração e aprovação do Plano 
de Ação de Emergência – PAE no que se refere à competência do Órgão 
Estadual de Proteção e Defesa Civil, expressa no Decreto Estadual n . 
48 .078, de 05 de novembro de 2020 .
Art . 2º A Instrução técnica 01/2021 está hospedada no endereço 
eletrônico:
http://www .defesacivil .mg .gov .br/images/documentos/2021_Instru-
cao%20t%C3%A9cnica_vers%C3%A3o_publicada .pdf
Art . 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Palácio tiradentes em Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 . 
oSvALDo DE SouZA MArQuES, CEL PM

CHEFE Do GABINEtE MILItAr Do GovErNADor E
CoorDENADor EStADuAL DE DEFESA CIvIL
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controladoria-
Geral do Estado
Controlador-Geral: rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda

Expediente
 CorEGEDorIA-GErAL

 ExtrAto DE PortArIA/CoGE Nº 63/2021
O Corregedor-Geral, no uso da competência estabelecida no artigo 32 
do Decreto Estadual n° 47 .774, de 03 de dezembro de 2019, e com base 
no artigo 219 da Lei Estadual nº 869, de 05 de julho de 1952, tendo em 
vista o disposto no Parecer CoGE/SASC nº 03/2021, que delimitou 
possíveis irregularidades que emergiram no início das apurações e o 
possível envolvimento de outros servidores, rESoLvE:
 Art . 1º) ADItAr o Processo Administrativo Disciplinar instaurado 
pela Portaria/COGE nº 44/2019, publicada no Diário Oficial do Exe-
cutivo em 18 de junho de 2019, para o fim de incluir, no escopo das 
apurações:
I - os servidores M .v .C .o ., Masp 1 .061 .298-4; r .M .C ., Masp 
1 .052 .666-3; A .M .C .A .C ., Masp 1 .052 .073-2; J .C .L ., Masp 1 .052 .268-8; 
M .M .C ., Masp 1 .052 .497-3; M .r .F ., Masp 667 .565-6 .
II – servidora L .K .S ., Masp 1 .147 .863-3 .
 Art . 2º) SuBStItuIr os membros da Comissão pelos servidores 
rodrigo Menin Ferreira, MASP 1 .164 .099-2, Carlos Henrique San-
tos Linhares, MASP 1 .249 .780-6, e Marcilene Iolanda Alves Scarpelli, 
MASP 1.171.609-9, para, sob a presidência do primeiro, concluírem os 
respectivos trabalhos no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da publi-
cação da presente portaria .
 Art . 3º) Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação .

 Corregedoria-Geral, Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
 vanderlei Daniel da Silva

 Corregedor-Geral
20 1484210 - 1

Ato Do DEFENSor PÚBLICo-GErAL N . 158/2021
o DEFENSor PÚBLICo-GErAL Do EStADo DE MINAS 
GErAIS, no uso de atribuição estabelecida no artigo 9º, I, da Lei 
Complementar Estadual n . 65, de 16 de janeiro de 2003, designa o(a) 
Defensor(a) Público (a) thiago Calixto Morais Guimarães, MADEP 
0920 e prorroga a designação das Defensoras Públicas Maria Cristina 
Ferreira de Carvalho, MADEP 252 e Liliana Soares Martins Fonseca, 
MADEP 629, para, voluntariamente, sem prejuízo das atribuições no 
próprio Órgão de atuação, cooperarem na 1ª Defensoria Pública dos 
Juizados - Juizado Especial da Fazenda Pública, exclusivamente nas 
demandas que envolvem direito de saúde, nos moldes do disposto na 
resolução 184/21 e resolução n . 049/2021, com início em 21 de maio 
de 2021 e com previsão de término em 09 de julho de 2021 .

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
Gério Patrocínio Soares
 Defensor Público-Geral

20 1483913 - 1

Polícia militar do Estado 
de minas Gerais

Comandante-Geral : Cel PM rodrigo Sousa rodrigues

Expediente
 tÍtuLo DE APoSENtADorIA

o CoroNEL PM CoMANDANtE GErAL DA PoLÍCIA MILI-
TAR DE MINAS GERAIS, no uso da competência que lhe é atribuída 
pelo inciso I, do art . 2º do Decreto n . 36 .885, de 23 de maio de 1995, 
e,1 CoNSIDErANDo QuE: 1 .1 o n . 109 .545-4, Luzimar Célia de 
Souza, CPF n . 418 .546 .756-72, titular de cargo efetivo de Professor 
de Educação Básica da Polícia Militar, Código PEBPM, Nível I, Grau 
P, lotada no CtPM/Governador valadares, requereu em 29/11/2012, o 
afastamento preliminar à aposentadoria;1 .2 Completou em 28/11/2012, 
25 anos e 354 dias de efetivo exercício;1 .3 Fez jus à aposentadoria por 
tempo de serviço integral, com direito à percepção dos proventos de 
inatividade correspondente a última remuneração . 2 rESoLvE: 2 .1 
Aposentar a servidora, a partir de 29/11/2012, nos termos do Art . 6º 
da Emenda à Constituição n . 41/2003, c/c o parágrafo 5º do Art . 40 
da Constituição Federal de 1988; 2 .2 Determinar ao Centro de Admi-
nistração de Pessoal que adote as seguintes medidas:2 .2 .1 Publicar o 
presente ato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Boletim 
Geral da Polícia Militar; 2 .2 .2 Arquivar o presente ato no processo de 
aposentadoria da servidora .
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instituto de Previdência dos 
Servidores militares - iPSm

Cel PM Qor vinícius rodrigues de oliveira Santos

 AFAStAMENto Por MotIvo DE Luto
o Diretor de Planejamento, Gestão E Finanças do IPSM, no uso da 
competência que lhe confere o artigo 1º, letra “e”, da Portaria n.° 
941, de 02/02/2021, rEGIStrA AFAStAMENto Por MotIvo 
DE Luto, nos termos da alínea “b” do art . 201 da Lei n º 869, de 
05/07/1952, por (08) oito dias, a servidora: Masp – 1432085-7, CrIS-
tIANE CANDIDo INFANtE, no dia 27/04/021 .

Belo Horizonte, 20 de maio de 2021 .
(a) Paulo de vasconcelos Júnior, Cel PM Qor
 Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças
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Polícia civil do Estado de minas Gerais
Chefe da  Polícia Civil: Joaquim Francisco Neto e Silva

Expediente
AtoS ASSINADoS PELo SENHor CHEFE DA PoLÍCIA CIvIL DE MINAS GErAIS

74 .756 – no uso de suas atribuições, remove, nos termos do inciso Iv do art . 22 da Lei Complementar nº 129, de 08 de novembro de 2013, face ao 
teor do ofício DEtrAN/SEC .PESSoAL nº 57/2021, visando regularizar situação funcional, os Investigadores de Polícia a seguir nominados, para 
prestarem serviços nas unidades mencionadas:

Nome MASP Nível origem Destino

Marcelo Avelino Moreira 297 .172-9 Especial Divisão de registro de veículos/ 
DEtrAN

Divisão Especializada em Prevenção 
e Investigação de Crimes de trânsito/ 
DEtrAN

Samuel Matosinhos Junior 340 .491-0 Especial Divisão de registro de veículos/ 
DEtrAN

Divisão Especializada em Prevenção e 
Investigaçãoa Furto e roubo de veículos 
Automotores/ DEtrAN

Aldemir Willian da Silva Lino 1 .256 .771-5 II Coordenação de operações Policiais/ 
DEtrAN Divisão de registro de veículos/ DEtrAN

Bruno Gomes Fortes de 
oliveira 1 .256 .816-8 II

1ª Delegacia Especializada em Investiga-
ção a Furto e roubo de veículos Automo-
tores/ DEPIFrvA/ DEtrAN

Divisão de registro de veículos/ DEtrAN

Cleiton xavier da Silva 1 .257 .096-6 II Divisão de registro de veículos/ 
DEtrAN

Coordenação de operações Policiais/ 
DEtrAN

74 .757 – no uso de suas atribuições, nos termos dos arts . 38 e 42, ambos do Decreto nº 45 .851, de 28 de dezembro de 2011, e alínea “c” do art . 106 da 
Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, e com base na fundamentação dada pela na Nota Jurídica nº 5071/2021/ASSJur/PCMG, exonera renata ribeiro 
de Paula, cargo efetivo de Investigador de Polícia, nível I, MASP 1 .048 .797-3, lotada na Academia de Polícia Civil .

74 .758 – no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto 42 .251 de 09 de janeiro de 2002, que dispõem sobre a execução orçamentária 
e financeira,
Dispensa a servidora a seguir nominada da função de responsável técnico da respectiva unidade Executora:

MASP Nome Cargo uE
1 .364 .558-5 Ana Paula Guizalberth de oliveira Analista da Polícia Civil 1510058

74 .759 – no uso de suas atribuições legais e considerando o Decreto 42 .251 de 09 de janeiro de 2002, que dispõem sobre a execução orçamentária 
e financeira,
Designa a servidora a seguir nominada da função de responsável técnico na respectiva unidade Executora:

MASP Nome Cargo uE
1 .353 .276-7 Ana Luiza Bomfim técnico Assistente da Polícia Civil 1510135
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SuPErINtENDÊNCIA DE INvEStIGAÇÃo 
E PoLICIA JuDICIArIA
PortArIA Nº 71/2021

Constitui Comissões Permanentes de Patrimônio e Inventário – CPPI 
no âmbito da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil / Noroeste de Belo 
Horizonte, para cumprimento da resolução 8161 de 25/03/2021
O Titular da 6ª Delegacia Regional de Polícia Civil/ Noroeste, no uso de 
suas atribuições, e em cumprimento às diretrizes contidas na resolução 
8 .161 de 25/03/2021,
resolve:
Art . 1º Fica constituída a Comissão Permanente de Patrimônio e Inven-
tário - CPPI, no âmbito da Sede desta 6ª Delegacia Regional de Polícia 
Civil/Noroeste encarregada de realizar inventários de verificação, con-
trole, registro, baixa, criação e de transferência de bens permanentes e 
de consumo, bem como para promover o inventário anual estabelecido 
por decretos de encerramento do exercício financeiro.

Art . 2º A Comissão de que trata o artigo anterior será coordenada pela 
servidora Maria Aparecida Canuto, Escrivã de Polícia, Masp 340 .623-8 
e composta dos seguintes servidores:
I – Equipe de Bens Permanentes:
titular: Jennifer Camila Lima de Souza, téc .Assistente Polícia Civil, 
Masp . 1 .353 .056-3
Suplente: Denise de oliveira Marques, téc .Assistente Polícia Civil, 
Masp . 1 .377 .123-3
Suplente: Soraya rocha Marcos dos Anjos, Escrivã de Polícia, Masp . 
342 .137-7
Suplente:Patrícia A . de Paula Morandi, téc .Assistente Polícia Civil, 
Masp . 1 .354 .368-1
Suplente: Anthony Anderson de Souza, Investigador de Polícia, Masp . 
1 .242 .293-7
Suplente: Amanda Patrícia da Silva, Escrivã de Polícia, Masp . 
1 .188 .594-4

 
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 320210520235407014.
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Ata de Reunião

54° REUNIÃO DO GRUPO EXECUTIVO DO PLANO MINAS CONSCIENTE

DATA:

19/05/2021

LOCAL:

 Plataforma Google Meet   

INÍCIO:

15:30

TÉRMINO:

16:35

 

MEMBROS PRESENTES ÓRGÃO

Douglas Augusto Oliveira Cabido - Subsecretário de Desenvolvimento Regional SEDE

André Luiz Moreira dos Anjos - Secretário Adjunto 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 Otávio de Oliveira Gonçalves- Chefe de Gabinete da Secretaria-Geral do Estado SGG

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

1. Análise de Ondas

O Grupo executivo iniciou a reunião tendo acesso ao Relatório Técnico nº 58/SES/COES MINAS COVID-
19/2020, emitido pelo Centro de Operação de Emergências em Saúde – COES-Minas. 
O primeiro indicador analisado foi o de incidência de Covid, que continua apresentando flutuação no estado,
havendo, no entanto, algumas regiões em que a incidência apresenta tendência recente de aumento. Já a
positividade apresenta leve redução, no estado como um todo, mas continua em um patamar elevado.

A seguir, o Grupo avaliou os dados de cada Macrorregião, com base nas informações do COES. Com relação
aos sete indicadores e seu grau de risco total, a maioria das macrorregiões apresentaram uma certa
estabilidade nos indicadores. A macro Jequitinhonha se situou novamente em posição limítrofe entre as
Ondas Vermelha e Amarela, havendo sugestão do COES para adoção da Onda Vermelha, o que foi acatado
pelo Grupo Executivo. Não houve indicação de mudança em nenhuma outra Macrorregião, e apenas em
algumas poucas microrregiões, confirmando a percepção de estabilidade no estado.
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Centro: Onda Vermelha

Centro Sul: Onda Vermelha

Jequitinhonha: Onda Amarela -> Onda Vermelha

Leste: Onda Vermelha

Leste do Sul: Onda Vermelha

Nordeste: Onda Vermelha

Noroeste: Onda Vermelha

Norte: Onda Amarela

Oeste: Onda Vermelha

Sudeste: Onda Amarela

Sul: Onda Vermelha

Triângulo do Norte: Onda Amarela

Triângulo do Sul: Onda Vermelha

Vale do Aço: Onda Amarela

 

A despeito das classificações das Ondas, a SES ressaltou a necessidade de atenção em algumas
Macrorregiões específicas que apresentam grau de risco elevado nos indicadores do Minas Consciente,
como, por exemplo, Triângulo do Sul e Oeste. A SES informou que vem desenvolvendo ações de apoio
diferenciado às macrorregiões em estágios mais críticos, e que pretende atrelar tais ações a indicações de
cenários mais desfavoráveis da pandemia, como, por exemplo, o que motivou a aplicação da Onda Roxa nos
meses de março e abril.

2. Adoção de critérios para implantação de medidas mais restritivas ou excepcionais  

A SES apresentou ao Grupo Executivo uma avaliação técnica dos resultados da aplicação da Onda Roxa em
Minas Gerais. Com base nessas informações, a SES apresentou uma proposta do COES de critérios técnicos
de avaliação, que poderiam contribuir com a tempestividade das decisões do Estado relativas ao
enfrentamento à pandemia, em eventuais cenários críticos ou de pré-colapso. O Grupo Executivo considerou
a iniciativa positiva, a ser melhor analisada nas próximas semanas.

 

 

RAPHAEL RODRIGUES FERREIRA

CHEFE DE GABINETE DA CONSULTORIA TÉCNICO-LEGISLATIVA

 

DOUGLAS AUGUSTO OLIVEIRA CABIDO

SUBSECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

 

ANDRÉ LUIZ MOREIRA DOS ANJOS 
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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

 

LUIZ OTÁVIO DE OLIVEIRA GONÇALVES

CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA-GERAL DO ESTADO
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

Subsecretaria de Desenvolvimento Regional

Nota Técnica nº 27/SEDE/SUBDER/2021

PROCESSO Nº 1220.01.0002752/2020-37

RELATÓRIO ECONÔMICO

18/05/2021

DADOS ECONÔMICOS 

Os donos de pequenos negócios de Minas Gerais seguem pouco confiantes em relação às suas
atividades no curto e médio prazo, como mostra a pesquisa ISCON (Índice Sebrae de Confiança dos
Pequenos Negócios) de abril, realizada pelo Sebrae Minas. Foi o segundo mês sucessivo de queda no
ISCON e o pior resultado do indicador no ano: 89.  Em março, o índice já tinha sofrido uma piora
expressiva, chegando a 92, ou seja, 17 pontos abaixo que o de fevereiro. O ISCON é composto por
dois subíndices: o Índice de Situação Recente (ISR) e o Índice de Situação Esperada (ISE). Um
ISCON maior que 100 indica tendência de expansão da atividade, igual a 100, tendência de
estabilidade e, menor que 100, de retração. O ISR de abril ficou em 49 pontos, 11 pontos abaixo em
relação a março. Já o ISE se manteve em 109, indicando melhores expectativas em relação à economia
nos próximos três meses. A Construção Civil apresentou uma queda de 22 pontos no ISCON de abril.
Apesar da redução expressiva, o setor segue como o mais confiante (100 pontos), mas agora não mais
com tendência de crescimento e sim de estabilidade.

O número de pequenos negócios abertos em Minas Gerais caiu 13% em abril, comparado ao mesmo
mês do ano passado. É o segundo pior resultado do ano, com pouco mais de 19 mil empresas do
segmento (MEI, ME e EPP) abertas no estado, de acordo com o levantamento realizado pelo Sebrae
Minas. De janeiro a abril houve uma queda de 3,24% na abertura de pequenos negócios, totalizando
em torno de 111 mil CNPJ criados nos quatro primeiros meses de 2021. A queda mais expressiva foi
entre os microempreendedores individuais (MEI). Em abril, a retração no registro de novos MEI foi de
16% em relação ao mesmo mês de 2020. No acumulado do ano, a queda é de quase 6% em relação ao
mesmo período do ano passado. Por outro lado, cerca de 6,8 mil pequenos negócios encerraram as
atividades em Minas Gerais no mês de abril. Comparativamente, em relação ao mesmo mês no ano de
2020, houve aproximadamente 15% menos fechamento de pequenos negócios esse ano que no ano
anterior. O maior percentual de queda no número de CNPJ encerrados foi entre as ME (-30%), seguido
pelas EPP (-22%) e pelo MEI (-8%). 

O setor atacadista e distribuidor de Minas Gerais faturou R$ 21,4 bilhões em 2020, crescimento de
22,8% em relação a 2019. O montante representa 7,5% do total arrecadado pelo mercado nacional, que
apurou R$ 287,8 bilhões no ano passado, um avanço de 5,2% sobre o exercício anterior. Os dados são
do Ranking Abad/Nielsen 2021 ano/base 2020, da Associação Brasileira de Atacadistas e
Distribuidores (Abad). Quatro empresas mineiras aparecem entre as dez maiores redes nacionais de
distribuição e entrega do ranking. A Martins Comércio e Serviços de Distribuição, com sede em
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, figura em segundo lugar, ficando atrás somente da paulista
Atacadão. Também estão entre as Top 10: Tambasa, Apoio Mineiro e Villefort.

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a produção industrial no
Estado apresentou um crescimento de 1,7% em março na comparação com fevereiro, na série com
ajuste sazonal. O resultado positivo da indústria mineira ficou acima da média nacional que apresentou
queda de 2,4% frente a fevereiro.  Por outro lado, atividades de fabricação de celulose, papel e

https://www.inteligencia-sebraemg.com.br/iscon-1
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produtos de papel recuaram 37,8%, fabricação de outros produtos químicos caiu 14,4% e fabricação de
produtos alimentícios ficou 2,8% menor. No acumulado de janeiro a março, o resultado da indústria
mineira também foi positivo, os dados do IBGE mostram que a expansão em Minas Gerais foi de 9,5%
no primeiro trimestre. A variação positiva também ficou maior do que a verificada na média nacional,
que avançou 4,4% frente ao primeiro trimestre de 2020. Os avanços mais expressivos foram vistos na
fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias (47,4%), fabricação de produtos têxteis
(18%) e fabricação de produtos de minerais não-metálicos, com alta de 17,8%.

O faturamento do setor industrial mineiro avançou novamente, pela quinta vez consecutiva. Em março,
na comparação com fevereiro, o incremento foi de 2,8%, com alta de 8,9% da indústria extrativa e de
3,6% da indústria de transformação. Houve expansão também quando se utiliza outras bases de
comparação: frente a março do ano passado, o crescimento foi de 21,7%. Já no primeiro trimestre, a
alta foi de 15,6% e no acumulado de 12 meses de 4,1%, segundo Pesquisa Indicadores Industriais
(Index), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg).

Cerca de 20% dos microempreendedores individuais (MEI) de Minas Gerais se formalizaram durante a
pandemia e 60% deles abriram um negócio por oportunidade nesse período, como mostra a pesquisa
realizada pelo Sebrae Minas para avaliar o perfil dos novos MEI, segmento que corresponde a 63%
dos pequenos negócios do estado. Entre março de 2020 e abril deste ano, 215.025 novos MEI
chegaram ao mercado, totalizando 1.342.377 formalizados.

A balança comercial mineira registrou superávit de US$ 7,173 bilhões no acumulado dos quatro
primeiros meses deste ano, segundo dados divulgados pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e
Assuntos Internacionais (Secint) do Ministério da Economia. O resultado foi 57% superior aos US$
4,566 bilhões apurados no primeiro quadrimestre de 2020, a partir do saldo das exportações e
importações mineiras.

As vendas de veículos em Minas Gerais cresceram 119% em abril na comparação com igual mês do
ano passado, de acordo com dados regionalizados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos
Automotores (Fenabrave). Ao todo, foram 42.711 emplacamentos no Estado no mês passado contra
19.500 em abril de 2020.

Em meio a altos e baixos durante a pandemia da Covid-19, o endividamento das famílias da capital
mineira avançou em março, pela terceira vez consecutiva, chegando a 69,4%.

O governo do Estado projeta um déficit de R$ 16,2 bilhões para este ano, fruto de uma previsão de R$
105,7 bilhões em receitas e de R$ 121,9 bilhões de despesas. Apenas no primeiro trimestre a
arrecadação de Minas Gerais somou R$ 21,7 bilhões ou o equivalente a 20,5% do total estimado para o
exercício. Apesar do recrudescimento da pandemia de Covid-19 nos primeiros meses de 2021 e a
consequente limitação de funcionamento de muitas atividades econômicas, o montante ainda é maior
que os R$ 18,7 bilhões.

A intensificação da pandemia de Covid-19 e as restrições mais rígidas para conter sua disseminação
golpearam em cheio em março o setor de serviços do Brasil, que encolheu no ritmo mais forte em oito
meses, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras. (PMI, na sigla em inglês) O PMI de
serviços para o Brasil caiu a 44,1 em março, de 47,1 em fevereiro, aprofundando-se pelo terceiro mês
seguido ainda mais abaixo da marca de 50, que separa crescimento de contração, segundo dados do
IHS Markit. Além disso, foi o ritmo mais forte de redução desde julho de 2020.

A fraqueza no setor de serviços e a redução no ritmo de crescimento da indústria no Brasil levaram o
PMI Composto a cair a uma mínima em nove meses de 45,1 em março, ante 49,6 em fevereiro.

Dados da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais (Jucemg) mostram que no Estado, só nos meses
de janeiro e fevereiro deste ano, 6.639 empresas de diversas áreas fecharam as portas. Apenas na
capital foram 1.358.

Os custos da produção de leite, em Minas Gerais, não param de subir, o que vem comprometendo cada
vez mais a margem de lucro dos produtores. Somente em fevereiro, foi registrado aumento de 3,7%
nos custos, elevando para 6,1% a alta acumulada no primeiro bimestre deste ano. Nos últimos 12
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meses, a inflação dos insumos chegou a 29,13%. A alta expressiva se deve ao encarecimento, com
maior destaque, da alimentação concentrada, que é à base de milho e soja, grãos que estão com preços
valorizados e baixa oferta. 

Os recursos do crédito rural liberados para Minas Gerais seguem em alta. De julho de 2020 a fevereiro
de 2021, já foram desembolsados R$ 19,19 bilhões, valor que está 11% superior ao registrado em igual
período do ano anterior, quando as aprovações somaram R$ 17,27 bilhões. Com o volume liberado até
o momento, o Estado responde por 13% do volume nacional, que está em R$ 147,06 bilhões,
desembolso 18% superior no País na mesma base de comparação. Segundo os dados da Secretaria de
Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a linha de custeio tem apresentado a maior
demanda, com um valor já desembolsado de R$ 10,53 bilhões, aumento de 10%.

Quase 10 mil estabelecimentos do comércio varejista fecharam as portas de vez em Minas Gerais no
ano de 2020, conforme levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e
Turismo (CNC). O Estado foi o segundo que mais extinguiu lojas no País em decorrência da pandemia
de Covid-19 em 2020, cujo saldo entre aberturas e fechamentos de negócios com vínculos
empregatícios no setor, ficou negativo em 75,2 mil unidades.

A estiagem registrada entre setembro e outubro de 2020 e a concentração maior de chuvas logo no
início de 2021 contribuíram para que a oferta de produtos na Centrais de Abastecimento de Minas
Gerais (Ceasa Minas), unidade Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH),
ficasse menor em janeiro. No período, houve queda de 10,3% frente a dezembro, com a oferta
atingindo 154,8 mil toneladas. A retração aconteceu em um período de menor demanda, o que
permitiu que os preços também recuassem, em média, 3,4% frente ao último mês de 2020.

Segundo a Pesquisa Investimentos na Indústria, desenvolvida anualmente pela Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) em parceria com a Confederação Nacional da Indústria
(CNI), cerca de 74% das indústrias em Minas Gerais pretendem realizar investimentos em 2021. O
número, entretanto, é menor do que o verificado no ano passado (76%) e o menor em quatro anos.

Minas Gerais deve registrar um novo recorde no faturamento da produção agrícola e pecuária em
2021. De acordo com os dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o
Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) estimado para o Estado, com base nos dados de janeiro,
é de R$ 100,6 bilhões, aumento de 1,72% frente a 2020. Neste ano, o impulso vem, principalmente, da
soja, que superou o VBP do café e deve alcançar um faturamento bruto de R$ 18,7 bilhões, alta de
33,6%. Produtos como o milho e bovinos também apresentam resultados positivos.

Em um ano marcado por oscilações na demanda e constantes reajustes nos preços do aço, a Usinas
Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas) apurou recordes históricos nos resultados financeiros. O
lucro líquido de R$ 1,3 bilhão foi o maior em dez anos, representando crescimento de 243% sobre
2019. Já o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado somou R$ 3,2
bilhões e foi o melhor desempenho desde 2008.

O mercado de fusões e aquisições cresceu em Minas Gerais. De acordo com o levantamento divulgado
pela PwC Brasil, no Estado, o volume de transações aumentou 30% em 2020.

Após enfrentar perdas em 2020, a expectativa do setor têxtil de Minas Gerais é superar os desafios e
retomar o crescimento em 2021. A projeção é ampliar em 5% os resultados obtidos em 2020. No ano
passado, a crise provocada pela pandemia de Covid-19 impactou de forma negativa na demanda pelos
produtos do setor, que ainda enfrenta aumento dos custos e falta de matérias-primas.

As exportações feitas por Minas Gerais, em janeiro de 2021, movimentaram US$ 2,20 bilhões, o que
representa uma alta de 18,63% frente a igual mês do ano anterior, quando os embarques somaram US$
1,79 bilhão. O incremento teve como impulso os resultados positivos vistos nos embarques de minério
de ferro, cuja receita aumentou 77%, e o café, que encerrou o mês com alta de 23,4% nos valores
exportados. Os dados são do Ministério da Economia.

CENÁRIO ECONÔMICO
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Segundo dados do Relatório de Contas Regionais divulgado no dia 11 de dezembro pela Fundação João
Pinheiro o Produto Interno Bruto (PIB) de Minas Gerais apresentou expansão de 8,1% no terceiro trimestre
de 2020 enquanto o Brasil cresceu 7,7% na comparação com o segundo semestre, sendo um dos destaques na
retomada da economia brasileira no último trimestre. O incremento de 8,1% foi o maior da série histórica
com ajuste sazonal das Contas Trimestrais de Minas Gerais, iniciada em 2002, assim como a expansão de
7,7% do PIB brasileiro estimado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na mesma base
de comparação. O resultado pode ser explicado pela retomada gradual das atividades associada ao
relaxamento nas medidas de restrição à circulação de pessoas devido à pandemia da Covid-19.

O resultado positivo no terceiro trimestre de 2020 no estado refletiu a forte influência da retomada na
indústria de transformação (21,1%) e no comércio (16,1%). O destaque no terceiro trimestre de 2020 foi a
fabricação de bebidas e a retomada em segmentos prejudicados com as paralisações no segundo trimestre,
como a indústria têxtil e a cadeia metalomecânica (com aumento no volume produzido na fabricação de
produtos de metal, máquinas e equipamentos, na metalurgia e, principalmente, na produção de veículos
automotores).

No comércio, a expansão de 16,1% no volume de Valor Adicionado Bruto (VAB) em Minas Gerais no
terceiro trimestre de 2020 pode ser creditada à ampliação no volume de vendas em segmentos correlatos aos
que tiveram recuperação na indústria de transformação (como nas vendas de veículos, peças e acessórios, e
de tecidos, vestuário e calçados), além do resultado favorável no comércio varejista de uso pessoal e
doméstico.

Ja no setor de construção civil, o volume de VAB do segmento expandiu 6,5% no comparativo do terceiro
com o segundo trimestre de 2020. A retomada nas atividades de extração mineral (1,5%) e de energia e
saneamento (2,6%) foram mais moderadas na análise da série dessazonalizada no estado. No caso dos setores
industriais de utilidade pública, a recuperação esteve atrelada à melhora gradativa no consumo de energia
elétrica empresarial e, principalmente, ao incremento na geração hidroelétrica estadual no trimestre.

O setor de serviços, o crescimento no volume de VAB de transporte em Minas Gerais (9,2% no terceiro
trimestre de 2020 comparativamente ao segundo trimestre deste ano na série com ajuste sazonal) também foi
importante para compreensão da expansão do produto agregado mineiro. O resultado positivo esteve
associado à melhora incipiente no modal aeroviário e, principalmente, à retomada do modal rodoviário em
face da necessidade de escoamento da produção das demais atividades da economia. No conjunto agregado
dos “outros serviços”, conforme a abertura do Sistema de Contas Trimestrais de Minas Gerais, houve
incremento de 6,6% no volume de VAB no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre do ano. Ainda
assim, Minas teve no período um dos menores números de casos e mortes por milhão de habitante por
Covid-19, o que pode ter contribuído para que essas atividades se recuperassem um pouco mais rapidamente
no estado.

De fato, a retomada foi apenas parcial nas atividades que dependem fortemente da circulação de pessoas
(como os serviços prestados às famílias, os serviços de alojamento e alimentação e as atividades turísticas).
O volume de VAB da administração pública em Minas Gerais variou positivamente na série dessazonalizada
(2,7%) no comparativo entre o terceiro e o segundo trimestre. A expansão, todavia, também foi insuficiente
para compensar a forte retração no número de procedimentos clínicos, cirúrgicos e de finalidade diagnóstica
ocorrida no auge do isolamento social provocado pela pandemia.

Ainda assim a atividade agropecuária apresentou ligeira expansão, 0,2%, no volume de VAB em Minas
Gerais no terceiro trimestre na análise da série com ajuste sazonal. No entanto, a comparação com o segundo
trimestre não é trivial tendo em vista que as safras e as proporções colhidas são distintas. A compreensão do
resultado agropecuário faz mais sentido quando se compara o terceiro trimestre de 2020 com o mesmo
trimestre do ano passado tendo em vista que as proporções e safras colhidas são, nesse caso, semelhantes.
Nessa ótica de comparação, o volume de VAB agropecuário cresceu 12,2%. Esse resultado positivo no
trimestre pode ser explicado pela cafeicultura em ano de alta produtividade da cultura no ciclo bianual do
café e pelo aumento na quantidade produzida na terceira safra da batata e do feijão.

Documento assinado eletronicamente por Douglas Augusto Oliveira Cabido, Subsecretário(a), em
19/05/2021, às 13:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

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