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Principais formas de contágio



A SEGOV, em atenção aos normativos estaduais e
federais, bem como pelas diretrizes do Centro de
Operações de Emergências, dispõe sobre o Plano de
Contingência da Secretaria de Estado de Governo de
Minas Gerais em resposta à Infecção Humana pelo
Coronavírus (COVID-19) como forma conter, prevenir,
detectar, isolar, manejar e notificar de forma adequada os
casos de suspeita e doença confirmada, garantindo a
prestação de seus serviços públicos essenciais.

Finalidade



As diretrizes previstas nesse Plano alcançam todos os
servidores, terceirizados e estagiários da Segov, incluindo
suas As diretrizes aqui previstas serão compartilhadas
com parceiros e contratados da Segov, para conhecimento
e cumprimento conforme ponderações dos parceiros.

Orientações Gerais



GABINETE

• Criação de um tipo de peticionamento para envio de ofícios, documentos, por
cidadãos, entidades e outros poderes. A documentação recebida será triada pela
Diretoria de Atendimento e distribuída para área de competência;

• Sistema de revezamento da equipe de apoio, respeitando o Grupo de risco que
ficará exclusivamente na modalidade teletrabalho;

• Implantação de Siga-me para os dirigentes que tenha interesse do ramal para o
celular corporativo;

• Redução significativa de reuniões e atendimento ao público de maneira presencial;
• Acompanhamento das ações e publicações de normativos com demais Poderes;
• Interlocução e alinhamento com demais Poderes para definição de estratégias e

diretrizes para o Estado.
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

• Atendimento telepresencial, e presencial quando requisitado pelo Gabinete;
• Atendimento ao faleconosco e demais canais de comunicação;
• Atualizações rotineiras da página da SEGOV;
• Apoio na elaboração de material de comunicação.
• Articulação com a Subsecretaria de Comunicação da Secgeral.

AUDITORIA SETORIAL E ASSESSORIA JURÍDICA

• Identificação de prazos processuais a vencer e apresentar propostas de dilação,
preparando relatório de prioridades para o Gabinete.
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SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL

• Elaboração de Decreto que dispõe sobre a prorrogação da vigência de convênios,

parcerias e instrumentos congêneres e sobre a suspensão de prazos de processos
administrativos no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Poder
Executivo, em razão da SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA em Saúde Pública no Estado,
alinhado com as diretrizes dos outros Poderes.

• Comunicação ativa junto aos convenentes e gabinetes parlamentares para
atualização de informações sobre o processo de execução e continuidade dos
instrumentos de repasse no Estado;

• Elaboração de diretrizes, padronização e entendimentos para que todos os
processos de formalização de convênios e demais instrumentos de repasse referente
a execução de emenda parlamentar no ano de 2020 sejam feitos 100% de maneira
eletrônica;

• Digitalização de processos físicos oriundos de emendas parlamentares para
formalização de instrumentos jurídicos 100% eletrônicos;
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SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO E GESTÃO INSTITUCIONAL

• Sistemas CAGEC e SIGCON adaptados para o atendimento eletrônico (pelos e-mails

atendimento@sigconsaida.mg.gov.br e atendimento@cagec.mg.gov.br; ícones de
“Ajuda!” nos Portais ou pelo chat dentro do próprio sistema);

• Sistema CAGEC já adaptado para o envio de documentos de forma eletrônica;

• Atendimento aos gabinetes dos parlamentares por meio de Whatsapp, e-mail e
telefone;

• Disponibilização de canal de atendimento para dúvidas pelos Órgãos Estaduais;

• Reuniões periódicas com o Gabinete para alinhamento.
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SUPERINTENDÊNCIA DE ATOS

• Todos os processos de atos da Administração Direta já são feitos de maneira
digital por meio do sistema SIPA;

• A equipe trabalhará 100% no formato teletrabalho, com atendimento via e-mail,
whatsapp e telefone;

• O envio de informações para validação pelo Gabinete continuará sendo feito de
maneira diária por e-mail;
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SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA OFICIAL

• Todos os documentos que são publicados pelo IOF são tramitados digitalmente;
• A equipe trabalhará 100% no formato teletrabalho, com atendimento via e-mail,

whatasapp , telefone, Instagram e Sistema Eletrônico de Informações (SEI!);
• Implementação do Whatsapp Business para todos os ramais fixos utilizados na

CAMG pela equipe, permitindo recebimento de ligações por voz, além de
mensagens de texto;

• O envio de informações para validação pelo Gabinete continuará sendo feito de
maneira diária, por e-mail;

• Será analisado se existe a necessidade de regulamentar algum normativo
referente aos contratos de publicação com terceiros;

• Os documentos físicos recebidos (contratos de publicação e similares) serão
digitalizados e encaminhados via SEI!, para prosseguimento do processo;
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SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

• Infraestrutura de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para todos os 
servidores e empregados (MGS) trabalharem de maneira remota.

• Manutenção das atividades da SUBSEAI no formato de teletrabalho, com exceção 
do protocolo de Mensagens do Governador para ALMG.

• Sistemas informatizados podem ser acessados remotamente de qualquer 
navegador.

• Cadastro de servidor da SUBSEAI na Rede Virtual Privada (VPN) para acessar 
todos os arquivos armazenados nas pastas da rede da SEGOV/SUBSEAI sempre 
que for necessário.
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SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL

• Relacionamento por telefone, e-mail, whatsapp e demais ferramentas de TIC que
se mostrarem viáveis para: Parlamentares e Prefeituras.

• Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, Parlamentares e
prefeituras deverão utilizar o protocolo padrão da SEGOV, por meio da Diretoria de
Gestão de Atendimento (Unidade SEI: SEGOV/DGA), para envio de documentos.

• Suporte especial ao formato do Assembleia Fiscaliza utilizado durante a vigência
da situação de calamidade. Acompanhamento remoto das agendas da ALMG.

• Reuniões periódicas com o Gabinete para alinhamento, preferencialmente por
meio eletrônico.
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SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

• Equipe do gabinete da SPGF fará o atendimento por whatsapp, e-mail e telefone;

• Na Diretoria de Recursos Humanos:
• Todas as solicitações de serviços presenciais estarão suspensas;
• As solicitações deverão ser realizadas através do Portal do Servidor;
• O RH Responde funcionará através do link http://www.rhresponde.mg.gov.br.
• Será disponibilizado para o público geral um sistema de siga-me e o endereço de

e-mail (recursoshumanos@governo.mg.gov.br) para receber as demandas
externas;

• A Diretoria de Pessoal e Serviços Notariais e de Registro disponibilizará no site
possibilidade de agendamento para os casos específicos que não puderem ser
processados por meios eletrônicos.
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O Governo de Minas na 
luta contra o COVID - 19 


