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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.
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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

ANExo
(a que se refere o art . 1º da Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 59, de 24 de junho 

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)

mAcrorrEGiÃo
rEcLASSiFicAÇÃo DA FASE DE ABErturA

cLASSiFicAÇÃo ANtErior rEcLASSiFicAÇÃo (DE 
27/6/2020 A 4/7/2020)

ExPEctAtivA DE 
ProGrESSÃo ou DE 
rEGrESSÃo DE FASE

Centro onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

Centro-Sul onda branca: baixo risco onda verde: serviços essenciais 
(regressão de fase)

Jequitinhonha onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
Leste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

Leste-Sul onda amarela: médio risco onda branca: baixo risco (regressão 
de fase)

Nordeste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
Noroeste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

Norte onda branca: baixo risco onda branca: baixo risco Expectativa de regressão para “onda 
verde: serviços essenciais”

oeste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
Sudeste onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

Sul onda branca: baixo risco onda branca: baixo risco Expectativa de regressão para “onda 
verde: serviços essenciais”

triângulo-Norte onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
triângulo-Sul onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais
vale do Aço onda verde: serviços essenciais onda verde: serviços essenciais

”

DELIBErAÇÃo Do CoMItÊ ExtrAorDINárIo CovID-19 Nº 60, DE 24 DE JuNHo DE 2020 .

Institui o Escritório de Gestão de Leitos e dá outras 
providências .

o comitÊ ExtrAorDiNário coviD–19, no uso 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, na Lei nº 13 .317, de 24 de setembro de 1999, 
e no Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020,

DELiBErA:

Art . 1º – Fica instituído o Escritório de Gestão de Leitos com o objetivo de gerir e monitorar as 
internações nos estabelecimentos hospitalares, públicos e complementares do Sistema Único de Saúde de Minas 
Gerais – SuS-MG, enquanto perdurar o estado de CALAMIDADE PÚBLICA .

Parágrafo único – o Escritório de Gestão de Leitos, vinculado ao Gabinete da Secretaria de Estado 
de Saúde – SES, exercerá suas atribuições junto aos estabelecimentos hospitalares, públicos e complementares 
do SuS-MG .

Art . 2º – o Escritório de Gestão de Leitos será composto de:
I – três servidores da Superintendência de redes de Atuação em Saúde da Subsecretaria de Políti-

cas e Ações em Saúde – SrAS-SuBPAS;
II – dois servidores da Superintendência de regulação da Subsecretaria de regulação do Acesso a 

Serviços e Insumos de Saúde – Sr-SuBrEG;
III – um servidor do Centro de Informações Estratégicas em vigilância em Saúde do Estado de 

Minas Gerais – CIEvS MINAS da Subsecretaria de vigilância em Saúde – SuBvS;
Iv – um servidor de especialidade médica;
v – um servidor com referência em software de Estatística r;
vI – um servidor do Gabinete da SES .
Parágrafo único – O Secretário de Estado de Saúde atribuirá à chefia do Escritório de Gestão de 

Leitos a um dos membros de que trata este artigo .
Art . 3º – Compete ao Escritório de Gestão de Leitos:
I – monitorar a ocupação dos leitos e a implantação de novos leitos enquanto durar o estado de 

Calamidade Pública;
II – acompanhar, diariamente, o volume de internações e o censo hospitalar nos estabelecimentos 

hospitalares, públicos e complementares do SuS-MG;
III – verificar o fato motivador de ocupação de leitos com percentual superior a noventa por 

cento;
IV – verificar internações de pacientes com mais de vinte dias sem alta nos estabelecimentos hos-

pitalares, públicos e complementares do SuS-MG;
v – monitorar e integrar as internações por CovID-19 e Síndrome respiratória Aguda Grave - 

SRAG com os exames de confirmação diagnóstica laboratorial;
VI – avaliar os dados de notificação e solicitação de exame laboratorial confirmatório para interna-

ções em razão de SrAG dos estabelecimentos hospitalares, públicos e complementares do SuS-MG;
vII – intervir junto aos estabelecimentos hospitalares, públicos e complementares do SuS-MG, 

que apresentam baixo percentual de dados de notificação e de solicitação de exame laboratorial confirmatório 
para internações em razão de SrAG ou CovID-19;

VIII – verificar o fluxo de internações por COVID-19 nos estabelecimentos hospitalares, públicos 
e complementares do SuS-MG, em função do Plano de Contingência Macrorregional, e constatar a ocorrência 
de concentração ou dispersão nos estabelecimentos hospitalares da região;

IX – cientificar o Gabinete da SES da necessidade de novos leitos em função do cenário epidemio-
lógico e em consonância com o Plano de Contingência Macrorregional;

X – verificar eventual concentração de óbitos por COVID-19 em estabelecimentos hospitalares 
específicos;

XI – verificar, diariamente, a partir das altas taxas de ocupação, os estabelecimentos hospitalares 
que possuam leitos de utI disponíveis e que não foram informados via SuSFácilMG;

xII – avaliar, semanalmente, a inserção de leitos utI e clínicos no Cadastro Nacional de Estabe-
lecimento de Saúde e manter os dados em banco de registros unificado;

xIII – realizar contato com os estabelecimentos hospitalares, públicos e complementares 
do SUS-MG para confirmar a disponibilidade de leitos para internação e a sua classificação como novo ou 
reclassificado;

XIV – verificar e atuar para que haja atualização dos leitos no SUSFácilMG;
xv – acompanhar, diariamente, a tramitação de habilitação de leitos, pelo Ministério da Saúde, 

nos estabelecimentos hospitalares, públicos e complementares do SuS-MG;

xvI – monitorar, semanalmente, os estabelecimentos hospitalares que tenham recebido os equipa-
mentos do KIt utI e indicar quais serão os próximos a receber, observado o disposto na Deliberação CIB-SuS 
nº 3 .161, de 20 de maio de 2020 .

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

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

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

MárIo LÚCIo ALvES DE BArCELoS SILvA
Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública

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

LuIS otávIo MILAGrE DE ASSIS
Secretário de Estado Adjunto de Planejamento e Gestão, respondendo pela Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão

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 61, DE 24 DE JuNHo DE 2020 .

Altera a Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 
nº 33, de 14 de abril de 2020, que afeta o imóvel que espe-
cifica para fins de uso público como unidade hospitalar 
temporária – Hospital de Campanha – enquanto durar o 
estado de CALAMIDADE PÚBLICA em todo o territó-
rio do Estado .

o SEcrEtário DE EStADo DE SAÚDE, na qualidade de PrESIDENtE Do CoMItÊ 
ExtrAorDINárIo CovID-19, no uso de atribuição que lhe conferem os §§ 6º e 7º do 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 – Ficam acrescentados à Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 nº 33, de 14 de 
abril de 2020, os seguintes art . 1º-A e art . 1º-B:

“Art . 1º-A – Ficam autorizadas a instalação e o funcionamento da unidade hospitalar temporá-
ria – Hospital de Campanha – de forma escalonada e gradual, conforme orientação do Centro de operações 
de Emergência em Saúde – Coes-MINAS – CovID-19, considerando a situação de propagação da pandemia 
causada pelo Coronavírus .

§ 1º – A instalação e o funcionamento do Hospital de Campanha se dará mediante as seguintes 
modalidades de execução de serviços:

I – direta;
II – indireta, por meio de contrato de gestão com organização Social – oS .
§ 2º – Enquanto não efetivada a execução do serviço na modalidade indireta a que se refere o 

inciso II do § 1º, caberá ao Secretário de Estado de Planejamento e Gestão indicar o responsável pela gestão 
hospitalar do Hospital de Campanha .

§ 3º – A instalação e funcionamento do Hospital de Campanha serão custeados com recursos decor-
rentes de programações incluídas na lei orçamentária anual ou nas leis autorizativas de créditos adicionais .

§ 4º – o Hospital de Campanha funcionará, inicialmente, por três meses, podendo esse prazo ser 
prorrogado sempre que necessário e enquanto durar o estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia de 
CovID-19, causada por Coronavírus .

Art . 1º-B – os serviços de instalação e funcionamento do Hospital de Campanha observarão as 
diretrizes a serem definidas pela Secretaria de Estado de Saúde – SES.”.

Art . 2º – Esta deliberação entra em vigor da data de sua publicação .
Belo Horizonte, aos 24 de junho de 2020 .

CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA
Secretário de Estado de Saúde, ad referendum do Comitê Extraordinário CovID-19
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