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PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE DESENvoLvimENto 
SociAL

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 Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Social à disposição da UNIVERSI-
DADE Do EStADo DE MINAS GErAIS - uEMG, em prorrogação, 
de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, conforme 
Convênio de Cooperação técnica nº 22/2019:
MArCIA HELENA BAtIStA CorrEA DA CoStA/ MASP 
904312-6/ ANGPD/ III D .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE PLANEJAmENto E 
GEStÃo

Pelo instituto de Previdência dos Servidores do Estado de minas 
Gerais

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 no Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais à disposição da 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social/SEDESE, em prorro-
gação, de 01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, para 
regularizar situação funcional:
LuZIA ALvES DE oLIvEIrA, MASP 1072178-5, AuSS, NÍvEL v, 
GrAu E .

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 no Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais à disposição 

da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais/FHEMIG, em pror-
rogação, de 1/1/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, con-
forme Convênio de Cooperação técnica nº 07/2019, para regularizar 
situação funcional:
MArCo AurÉLIo FAGuNDES ÂNGELo, MASP 1042763-1, 
MEDSS, NÍvEL III, GrAu C .

coloca, nos termos dos art . 13, I, e art . 14 do Decreto nº 47 .558, de 11 
de dezembro de 2018, o servidor abaixo relacionado lotado no Instituto 
de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais à disposição 
da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão/SEPLAG, em pror-
rogação, de 1/1/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, para 
regularizar situação funcional:
rAFAEL MAYrINK FErrEIrA, MASP 1378930-0, ANSS, NÍvEL 
I, GrAu B .

PELA SEcrEtAriA DE EStADo DE SAÚDE

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 Saúde à disposição da Secretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, em prorrogação, de 
01/01/2020 a 31/12/2020, com ônus para o cessionário, conforme Con-
vênio de Cooperação técnica nº 027/2018, para regularizar situação 
funcional:
NAGIB NEvES ABDo; MASP 363186-8; MÉDICo DA árEA DE 
GEStÃo E AtENÇÃo À SAÚDE Iv/C .
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comitê Extraordinário coviD-19
Presidente: Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

DELIBErAÇÃo Do CoMItÊ ExtrAorDINárIo CovID-19 Nº 58, DE 24 DE JuNHo DE 2020 .

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 
nº 17, de 22 de março de 2020, que dispõe sobre medidas 
emergenciais de restrição e acessibilidade a determinados 
serviços e bens públicos e privados cotidianos, enquanto 
durar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA em decor-
rência da pandemia Coronavírus – CovID-19, 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, tendo em vista o disposto na Lei Federal nº 13 .979, de 6 
de fevereiro de 2020, no Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 
2020, e na resolução da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020,

DELiBErA:

Art . 1º – o caput e o inciso v do art . 6º da Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 
17, de 22 de março de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art . 6º – os Municípios, no âmbito de suas competências, devem suspender todos os serviços, 
comércios, atividades ou empreendimentos, públicos ou privados, com circulação ou potencial aglomeração de 
pessoas, em especial:

( . . .)
v – cinemas, clubes, academias de ginástica, boates, salões de festas, teatros, casas de espetáculos, 

clínicas de estética, salões de beleza e barbearias; ”.
Art . 2º – o inciso II e o § 2º do art . 7º da Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 17, 

de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art . 7º – ( . . .)
II – restringir visitas a centros de convivência de idosos e serviços de acolhimento institucional 

de idosos;
§ 2º – Sempre que possível, a prestação de serviços ou a venda de produtos de que tratam os inci-

sos IV e V deverá ser realizada por modalidades que impeçam a aglomeração de pessoas no recinto ou em filas 
de espera, observado o distanciamento mínimo de dois metros entre os consumidores e a ocupação máxima do 
espaço interno à razão de uma pessoa por dez metros quadrados.”.

Art . 3º – o inciso III do parágrafo único do art . 8º da Deliberação do Comitê Extraordinário 
COVID-19 nº 17, de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o mesmo parágrafo único acrescido 
dos seguintes incisos vI, vII e vIII:

“Art . 8º – ( . . .)
Parágrafo único – ( . . .)
III – manutenção de distanciamento mínimo entre os consumidores e controle para evitar a aglo-

meração, inclusive por meio de demarcação de espaço em fila de espera com distanciamento mínimo de dois 
metros entre os consumidores e ocupação máxima do espaço interno à razão de uma pessoa por dez metros 
quadrados;

( . . .)
vI – estabelecer, como regra, regime de trabalho remoto para as atividades administrativas, ressal-

vada a necessidade de manutenção de escala mínima, quando imprescindível;
vII – manter afastados de suas atividades todos os colaboradores com sintomas de doença respi-

ratória, ainda que leves;
vIII – instituir regime de teletrabalho para todos os colaboradores que façam parte de grupos 

potencialmente mais vulneráveis à COVID-19, em especial, pessoas maiores de sessenta anos, gestantes, lac-
tantes e portadores de doenças crônicas.”.

Art . 4º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 24 de junho de 2020 .

CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA
Secretário de Estado de Saúde

MAtEuS SIMÕES DE ALMEIDA
Secretário-Geral

MárCIo LuÍS DE oLIvEIrA
Consultor-Geral de técnica Legislativa

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

LEÔNIDAS oLIvEIrA
Secretário de Estado de Cultura e turismo

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

Estado de Desenvolvimento Econômico

ELIZABEtH JuCá E MELLo JACoMEttI
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

EDELvES roSA LuNA
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Educação, respondendo pela Secretaria 

de Estado de Educação

GuStAvo DE oLIvEIrA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

IGor MASCArENHAS Eto
Secretário de Estado de Governo

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

MárIo LÚCIo ALvES DE ArAÚJo, General
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

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

otto ALExANDrE LEvY rEIS
Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SÉrGIo PESSoA DE PAuLA CAStro
Advogado-Geral do Estado

roDrIGo FoNtENELLE DE ArAÚJo MIrANDA
Controlador-Geral do Estado

SIMoNE DEouD SIQuEIrA
ouvidora-Geral do Estado

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

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

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

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

DELIBErAÇÃo Do CoMItÊ ExtrAorDINárIo CovID-19 Nº 59, DE 24 DE JuNHo 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 na resolução da Assembleia Legislativa nº 5 .529, de 25 de março de 2020,

DELiBErA:

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

Art . 2º – Até 27 de junho de 2020, o Anexo desta deliberação será revisto pelo Presidente do 
Comitê Extraordinário COVID-19 com vistas à eventual regresso de fase nas seguintes macrorregiões:

I – Leste-Sul;
II – Norte;
III – Sul .
Art . 3º – Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 24 de junho de 2020 .

CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA
Secretário de Estado de Saúde

MAtEuS SIMÕES DE ALMEIDA
Secretário-Geral

MárCIo LuÍS DE oLIvEIrA
Consultor-Geral de técnica Legislativa

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

LEÔNIDAS oLIvEIrA
Secretário de Estado de Cultura e turismo

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

Estado de Desenvolvimento Econômico

ELIZABEtH JuCá E MELLo JACoMEttI
Secretária de Estado de Desenvolvimento Social

EDELvES roSA LuNA
Secretário de Estado Adjunto da Secretaria de Estado de Educação, respondendo pela Secretaria 

de Estado de Educação

GuStAvo DE oLIvEIrA BArBoSA
Secretário de Estado de Fazenda

IGor MASCArENHAS Eto
Secretário de Estado de Governo

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

MárIo LÚCIo ALvES DE ArAÚJo, General
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

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

otto ALExANDrE LEvY rEIS
Secretário de Estado da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

SÉrGIo PESSoA DE PAuLA CAStro
Advogado-Geral do Estado

 
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 320200625000834014.


