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IV – do convênio nº 30.007/2020, firmado em 13 de julho de 2020 entre o Departamento de Edifi-

cações e Estradas de rodagem do Estado de Minas Gerais e a Anglo American Minério de Ferro Brasil S/A, no 
valor de r$579 .656,00 (quinhentos e setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e seis reais) .

Art . 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2020; 232º da Inconfidência Mineira e 199º da Indepen-

dência do Brasil .
roMEu ZEMA NETo

ANExo
(a que se referem os arts . 1º e 2º do Decreto NE nº 409, de 23 de setembro de 2020)
(registrado no Siafi/MG sob o número 156)

SuPLEMENTAÇÃo DAS SEGuiNTES DoTAÇÕES orÇAMENTáriAS A QuE SE rEFErE 
o ArT . 1º DESTE DECrETo:

CoNTroLADoriA-GErAL Do ESTADo
     r$
1521 .04122705-2 .500-0001-3190-0-10 .1  723 .402,00
1521 .04122705-2 .500-0001-3191-0-10 .1  38 .839,00
1521 .04122705-2 .500-0001-3390-0-10 .7  62 .859,00
1521 .04124031-4 .066-0001-3190-0-10 .1  3 .990 .751,00
1521 .04124031-4 .066-0001-3390-0-10 .7  275 .776,00
FuNDAÇÃo ESTADuAL Do MEio AMBiENTE
2091 .04122705-2 .500-0001-3190-0-60 .1  7 .610 .000,00
DEPArTAMENTo DE EDiFiCAÇÕES E ESTrADAS DE roDAGEM Do ESTADo DE 

MiNAS GErAiS
2301 .26782029-4 .478-0001-4490-0-60 .2  180 .000,00
2301 .26782081-2 .039-0001-4490-0-32 .1  32 .950 .000,00
2301 .26782081-4 .227-0001-4490-0-70 .1  579 .656,00
2301 .26782081-4 .227-0001-4490-0-83 .2  2 .331 .871,84
FuNDo ESTADuAL DE SAÚDE
4291 .10302157-4 .458-0001-4490-1-10 .1  2 .000 .000,00
ToTAL DA SuPLEMENTAÇÃo  50 .743 .154,84

ANuLAÇÃo DAS SEGuiNTES DoTAÇÕES orÇAMENTáriAS A QuE SE rEFErE o 
iNCiSo i Do ArT . 2º DESTE DECrETo:

CoNTroLADoriA-GErAL Do ESTADo
     r$
1521 .04124031-4 .051-0001-3190-0-10 .1  484 .943,00
1521 .04124031-4 .051-0001-3390-0-10 .7  14 .053,00
1521 .04124031-4 .052-0001-3190-0-10 .1  3 .032 .299,00
1521 .04124031-4 .052-0001-3390-0-10 .7  125 .409,00
1521 .04124032-4 .055-0001-3390-0-10 .7  56 .983,00
1521 .04124033-4 .059-0001-3390-0-10 .7  62 .859,00
1521 .04124033-4 .060-0001-3190-0-10 .1  958 .452,00
1521 .04124033-4 .060-0001-3390-0-10 .7  68 .272,00
1521 .04124033-4 .079-0001-3190-0-10 .1  238 .459,00
1521 .04124033-4 .079-0001-3191-0-10 .1  38 .839,00
1521 .04124033-4 .079-0001-3390-0-10 .7  11 .059,00
FuNDAÇÃo ESTADuAL Do MEio AMBiENTE
2091 .18541098-4 .237-0001-3190-0-60 .1  1 .520 .000,00
2091 .18541098-4 .238-0001-3190-0-60 .1  2 .070 .000,00
2091 .18541098-4 .240-0001-3190-0-60 .1  1 .720 .000,00
2091 .18541102-4 .273-0001-3190-0-60 .1  1 .700 .000,00
2091 .18542098-4 .242-0001-3190-0-60 .1  600 .000,00
DEPArTAMENTo DE EDiFiCAÇÕES E ESTrADAS DE roDAGEM Do ESTADo DE 

MiNAS GErAiS
2301 .26782081-4 .227-0001-4490-0-60 .2  180 .000,00
FuNDo ESTADuAL DE SAÚDE
4291 .10301159-4 .462-0001-3390-0-10 .1  2 .000 .000,00
ToTAL DA ANuLAÇÃo   14 .881 .627,00
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Atos do Governador

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 
rAiANE cArDoSo DE SouZA, MASP 753070-2, a gratificação 
temporária estratégica GTED-4 JD1100669 da Secretaria de Estado de 
Justiça e Segurança Pública, a contar de 17/09/2020 . 

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 
GiuLiANo DE PAuLA, MASP 1101669-8, a gratificação temporária 
estratégica GTED-3 JD1100118 da Secretaria de Estado de Justiça e 
Segurança Pública, a contar de 16/09/2020 . 

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, rAiANE cArDoSo DE SouZA, 
MASP 753070-2, do cargo de provimento em comissão DAD-9 
JD1100176 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a 
contar de 17/09/2020 .

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, roSáLiA ArÊDES tEixEirA 
xAviEr, MASP 1395082/9, do cargo de provimento em comissão 
DAD-1 JD1100805 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, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, 
da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, rHAYSSA criStiNA áviLA 
E couto, MASP 7530694, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 JD1100350 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, exonera, nos termos do art . 106, alínea “b”, da 
Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, GiuLiANo DE PAuLA, MASP 
1101669-8, do cargo de provimento em comissão DAD-6 JD1100739 
da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, a contar de 
16/09/2020 .

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, mArcELLA criStiNA 
mArtiNS DA SiLvA, MASP 1390436-2, do cargo de provimento 
em comissão DAD-1 JD1100928 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, dispensa ANDrÉA DoS SANtoS SouZA, 
MASP 1211971/5, da função gratificada FGD-4 JD1100006 da Secre-
taria 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, 
ANDrEiA criStiNA DA SiLvA, MASP 10829158, para o cargo 
de provimento em comissão DAD-1 JD1100928, 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, FErNANDA DE mourA GALANtiNi, para o cargo de pro-
vimento em comissão DAD-4 JD1100294, de recrutamento amplo, da 
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

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

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

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 Justiça e Segu-
rança Pública à disposição do Tribunal regional Eleitoral de Minas 
Gerais, de 3/8/2020 á 31/12/2020, com ônus para o cessionário: 
ANA CAroLiNA FoNSECA NAiME PASSALio / MASP: 1234258-0 
/ ANALiSTA ExECuTivo DE DEFESA SoCiAL . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE EDucAÇÃo

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso ii, da Constitui-
ção do Estado, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo 
Disciplinar instaurado pela Portaria/NuCAD/SEE n° 84/2018, acolhe 
os fundamentos apresentados na Nota Jurídica AJ/SEGov n° 815/2019 
e Nota Técnica nº 6/2020-CTL/NPAE, e aplica a penalidade de cassa-
ção de aposentadoria a AuGuStA cLAricE GuimArÃES tEi-
xEirA, MASP 094 .067-6, aposentada no cargo de Professor de Edu-
cação Básica, admissão 2, SrE/Montes Claros, da Secretaria de Estado 
de Educação, pela infringência, quando em atividade, ao artigo 249, 
inciso i, nos termos do artigo 257, inciso ii, ambos da Lei n° 869, de 
5 de julho de 1952 .

no exercício da competência prevista no art . 90, inciso ii, da Constitui-
ção do Estado, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar ins-
taurado pela Portaria/NuCAD/SEE n° 117/2016, com fundamento na 
Nota Jurídica AJ/SEGov n° 821/2019 da Assessoria Jurídica da Secre-
taria de Estado de Governo, e Nota Técnica nº 8/2020-CTL/NPAE, 
da Consultoria Técnico-Legislativa, APLicA A PENALiDADE 
DE cASSAÇÃo DE APoSENtADoriA A GiSELLE NuNES 
vELASQuEZ, MASP 878 .614-7, aposentada no cargo de Professor 
de Educação Básica, Código PEB, Nível i, Símbolo PEB1, Grau A, 
lotada na Secretaria de Estado de Educação - Belo Horizonte, MG, pela 
infringência, quando em atividade, ao artigo 169, e nos termos dos arti-
gos 256 e 257, inciso i, todos da Lei n° 869, de 5 de julho de 1952 .

AToS ASSiNADoS PELo SENHor SECrETário DE ESTADo 
DE PLANEJAMENTo E GESTÃo, No uSo DE SuAS ATriBui-
ÇÕES, EM DATA DE oNTEM:

PELA coNtroLADoriA-GErAL Do EStADo

usando da competência delegada pelo art . 1º do Decreto nº 47 .610, 
de 1º de janeiro de 2019, dispensa iNEZ xAviEr mAcEDo DA 
SiLvA, MASP 1355853-1, da função gratificada FGD-8 AV1100181 
da Controladoria-Geral do Estado, a contar de 1/9/2020 . 

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE AGricuLturA, PEcu-
áriA E ABAStEcimENto

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 JAQuE-
LiNE DE FátimA SANtoS, MASP 1395879-8, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-2 AG1100722 da Secretaria de Estado de 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento . 

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, JAQuELiNE DE FátimA 
SANtoS, MASP 1395879-8, do cargo de provimento em comissão 
DAD-4 AG1102566 da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento .

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 Diretoria de Comercialização e Mer-
cados, rANiEr cHAvES FiGuEirEDo, MASP 1484981-4, ocu-
pante do cargo de provimento em comissão DAD-7 AG1100500, de 
recrutamento amplo, da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento .

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, JAQuELiNE DE FátimA SANtoS, MASP 1395879-8, para 
o cargo de provimento em comissão DAD-7 AG1100482, de recruta-
mento amplo,  para dirigir a Diretoria de Comercialização e Mercados 
da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento .

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 JAQuELiNE 
DE FátimA SANtoS, MASP 1395879-8, diretora  da Diretoria 
de Comercialização e Mercados, a gratificação temporária estratégica 
GTED-4 AG1100725 da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento .

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 47 .686, de 26 de julho de 2019, 
atribui a rANiEr cHAvES FiGuEirEDo, MASP 1484981-4, 
ocupante do cargo de provimento em comissão DAD-7 AG1100500, 
de recrutamento amplo, a direção da Diretoria de Agroindústria e 
Cooperativismo da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

no uso de suas atribuições, torna sem efeito o ato publicado em 
06/08/2020, pelo qual FErNANDA DE mourA GALANtiNi foi 
nomeada para o cargo DAD-4 JD1100294 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, revoga o ato que atribuiu, nos termos da Lei Dele-
gada 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 rHAYSSA 
criStiNA áviLA E couto, MASP 7530694, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-3 JD1100064 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, 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, 
ANDrÉA DoS SANtoS SouZA, MASP 1211971/5, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-1 JD1100805, 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, 
iSABELA PrESotti tiBÚrcio, MASP 7532724, para o cargo de 
provimento em comissão DAD-4 JD1100350, 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, 
rHAYSSA criStiNA AviLA E couto, MASP 7530694, para o 
cargo de provimento em comissão DAD-9 JD1100176, 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, 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, roSALiA ArEDES tEixEirA xAviEr, MASP 13950829, 
para a função gratificada FGD-4 JD1100006 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 rHAYSSA criStiNA 
AviLA E couto, MASP 7530694,  do Gabinete, a gratificação tem-
porária estratégica GTED-4 JD1100669 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, 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 ANDrÉA DoS 
SANtoS SouZA, MASP 1211971/5, da Subsecretaria de Atendi-
mento Socioeducativo, a gratificação temporária estratégica GTED-3 
JD1100064 da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública .

retifica o ato de exoneração de EvErtoN SiLvA BorBA, da Secreta-
ria de Estado de Justiça e Segurança Pública, publicado em 12/09/2020: 
fazendo constar no texto original “a contar de 28/08/2020” .

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

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE JuStiÇA E SEGu-
rANÇA PÚBLicA

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Secretaria 
de Estado de Justiça e Segurança Pública à disposição da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento Social, de 12/12/2018 á 31/12/2020, com 
ônus para o cessionário, para regularizar situação funcional:
iDALiNA iZABEL DE MirANDA/MASP 351245-6/ASSiSTENTE 
ExECuTivo DE DEFESA SoCiAL .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

Pela Fundação Ezequiel Dias

coloca, nos termos dos art . 13, i, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 de 
dezembro de 2018, a servidora abaixo relacionada lotada na Fundação 
Ezequiel Dias à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento e 
Gestão, de 11/03/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário:  
LuCiANA WALEWSKA CArDoSo ASSuNÇÃo - MASP: 
1 .157525-5 .
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comitê Extraordinário coviD-19
Presidente: Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

DELiBErAÇÃo Do CoMiTÊ ExTrAorDiNário CoviD-19 Nº 88, DE 23 DE SETEMBro DE 2020 .

Altera o Anexo da Deliberação do Comitê Extraordiná-
rio CoviD-19 nº 45, de 13 de maio de 2020, que aprova 
a reclassificação das fases de abertura das macrorregiões 
de saúde previstas no Plano Minas Consciente e dá outras 
providências .

o comitÊ ExtrAorDiNário coviD-19, no exercício de atribuição que lhe confere o 
art . 2º do Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 
6 de fevereiro de 2020, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março 
de 2020, e nas resoluções da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020, e nº 5 .554, de 17 de 
julho de 2020,

DELiBErA:

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

Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2020 .

CArLoS EDuArDo AMArAL PErEirA DA SiLvA
Secretário de Estado de Saúde

MATEuS SiMÕES DE ALMEiDA
Secretário-Geral

MárCio LuÍS DE oLivEirA
Consultor-Geral de Técnica Legislativa

ANA MAriA SoArES vALENTiNi
Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

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

FErNANDo PASSALio DE AvELAr
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, respon-

dendo pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico

ELiZABETH JuCá E MELLo JACoMETTi
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

 
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 320200924013924012.
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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

Mário LÚCio ALvES DE ArAÚJo, General
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

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

oTTo ALExANDrE LEvY rEiS
Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

SÉrGio PESSoA DE PAuLA CASTro
Advogado-Geral do Estado
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ANExo
(a que se refere o art . 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 88, de 23 de 

setembro de 2020)

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

de 2020)

ÍNDicE

DEScriÇÃo DAS oNDAS
oNDA: DEScriÇÃo:
onda vermelha: Serviços essenciais (maior restrição de atividade socioeconômica);
onda amarela: Serviços não-essenciais (média restrição de atividade socioeconômica);
onda verde: Serviços não-essenciais com maior risco (menor restrição de atividade socioeconômica) .

mAcrorrEGiÃo
rEcLASSiFicAÇÃo DA FASE DE ABErturA

cLASSiFicAÇÃo ANtErior rEcLASSiFicAÇÃo (DE 
26/09/2020 A 03/10/2020)

ExPEctAtivA DE ProGrESSÃo 
ou DE rEGrESSÃo DE FASE

centro onda amarela onda amarela

centro-Sul onda verde onda amarela
(regressão de fase)

Jequitinhonha onda amarela onda amarela
Leste onda amarela onda amarela
Leste-Sul onda amarela onda amarela

Nordeste onda vermelha onda amarela
(progressão de fase)

Noroeste onda amarela onda amarela
Norte onda verde onda verde

oeste onda verde onda amarela
(regressão de fase)

Sudeste onda amarela onda amarela
Sul onda amarela onda amarela
triângulo-Norte onda amarela onda amarela

triângulo-Sul onda verde onda amarela
(regressão de fase)

vale do Aço onda amarela onda amarela

”

DELiBErAÇÃo Do CoMiTÊ ExTrAorDiNário CoviD-19 Nº 89, DE 23 DE SETEMBro DE 2020 .

Dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro 
das atividades presenciais nas unidades de ensino que 
especifica, enquanto durar o estado de CALAMIDADE 
PÚBLiCA em todo o território do Estado .

o comitÊ ExtrAorDiNário coviD-19, no exercício de atribuição que lhe confere o 
art . 2º do Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 
6 de fevereiro de 2020, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março 
de 2020, e nas resoluções da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020, e nº 5 .554, de 17 de 
julho de 2020,

DELiBErA:

Art . 1º – Esta deliberação dispõe sobre a autorização do retorno gradual e seguro das atividades 
presenciais nas unidades de ensino que especifica, enquanto durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em 
todo o território do Estado .

Art . 2º – Fica autorizado o retorno das atividades presenciais na rede pública estadual de ensino 
infantil, fundamental e médio, a partir de 5 de outubro de 2020, nos Municípios localizados nas regiões qualifi-
cadas como Onda Verde, conforme classificação e organização regional do Plano Minas Consciente.

§ 1º – o disposto no caput se aplica, por adesão, às unidades:
a) da rede pública municipal de ensino infantil, fundamental e médio, por decisão do Município;
b) da rede privada de ensino infantil, fundamental e médio, por decisão da instituição escolar .

§ 2º – Na hipótese de regressão da região para a qualificação de Onda Amarela as atividades pre-
senciais de ensino serão mantidas desde que obedecidos protocolos específicos.

§ 3º – Na hipótese de regressão da região para a qualificação de Onda Vermelha as atividades pre-
senciais de ensino serão imediatamente suspensas em todas as redes de ensino infantil, fundamental e médio .

Art. 3º – A autorização de retorno das atividades presenciais de que trata esta deliberação fica con-
dicionada às competências legislativas e administrativas do Município, observadas as diretrizes, protocolos e 
recomendações a que se refere o art . 4º .

Art . 4º – No retorno das atividades presenciais, as unidades de ensino deverão observar as diretri-
zes municipais, os protocolos da Secretaria de Estado de Saúde e, no que couber, as recomendações do Conse-
lho Estadual de Educação .

Parágrafo único – No âmbito da rede privada de ensino, o descumprimento das diretrizes, proto-
colos e recomendações previstos no caput poderá ser informado, por qualquer interessado, à Superintendência 
regional de Ensino para apuração e adoção das medidas cabíveis .

Art . 5º – A Secretaria de Estado de Educação publicará diretrizes contendo as estratégias para o 
retorno gradual e seguro das atividades presenciais nas unidades da rede pública estadual de ensino .

Art . 6º – Durante o período de suspensão das atividades de educação escolar básica de que trata a 
Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 18, de 22 de março de 2020, e para fins de futura reposi-
ção, considera-se antecipado o cômputo de quinze dias do recesso do Calendário Escolar de 2020, a contar de 
23 de março de 2020 .

§ 1º – o período compreendido entre os dias 18 a 22 de março de 2020 será considerado como 
efetivo exercício .

§ 2º – o recesso escolar de que trata o caput se estende ao pessoal administrativo lotado nas uni-
dades da rede pública estadual, em função da natureza de suas atribuições e em razão do estado de CALAMi-
DADE PÚBLiCA .

Art . 7º – As demais atividades de ensino serão reguladas no âmbito do Plano Minas Consciente de 
que trata a Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 39, de 29 de abril de 2020, e estarão disponíveis 
no sítio eletrônico https://www .mg .gov .br/minasconsciente .

Art . 8º – Fica revogada a Deliberação do Comitê Extraordinário CoviD-19 nº 18, de 22 de março 
de 2020 .

Art . 9º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 23 de setembro de 2020 .
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