PLANO DE CONTIGÊNCIA – SEJUSP (MINUTA)
1. FINALIDADE
Instituir a adoção, no âmbito da Secretaria de Estado de Justiça e
Segurança Pública de Minas Gerais (SEJUSP/MG), de medidas para
enfrentamento da situação de emergência em saúde pública decorrente do
Coronavírus (COVID-19) acompanhando os mesmos princípios definidos no
Decreto Estadual nº 47.886, de 15 de março de 2020, em conformidade à
situação de emergência de saúde pública declarada pelo Decreto NE nº 113, de
12 de março de 2020.

2. OBJETIVOS
- Orientar os servidores da Secretaria para manutenção de um ambiente
institucional seguro e saudável no contexto do Coronavírus (COVID-19); e
- Mitigar os efeitos do Coronavírus (COVID-19) e realizar as ações de
enfrentamentos que se fizerem necessárias para manter a continuidade das
entregas da Secretaria.

3. AMBIENTAÇÃO/CONTEXTUALIZAÇÃO
O novo agente do Coronavírus – SARS-CoV-2, conhecido como Covid-19,
foi descoberto em 31 de dezembro de 2019, após casos registrados na cidade de
Wuhan, na China. Desde então, a Organização Mundial de Saúde (OMS)
classificou, a partir de 28/02/2020, o risco de contágio e impacto do COVID-19
como de “muito alto”. No dia 11 de março de 2020, foi declarado que a expansão
do novo Coronavírus - já configurava uma situação de pandemia.
O Covid-19 faz parte da grande família de Coronavírus (CoV). Esses vírus
causam infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente
causam doenças respiratórias leves a moderadas, com sintomas semelhantes a
um resfriado comum. Alguns Coronavírus podem causar doenças graves, com
impacto importante em termos de saúde pública.
Em Minas Gerais, foram notificados 511 casos de infecção humana pelo
COVID-19. Destes casos, 85 foram descartados, 420 estão em investigação como
suspeitos e seis casos foram confirmados até o momento1.
O Brasil possui 234 casos confirmados da infecção pelo Coronavírus,
tendo sido o primeiro caso confirmado em 26/02/2020. Atualmente, são
monitorados 2.064 casos suspeitos e outros 1.624 já foram descartados2.

1

Fonte: Informe Epidemiológico Coronavírus 16/03/2020. https://www.saude.mg.gov.br/component/gmg/story/12286-informeepidemiologico-coronavirus-16-03-2020.

2

Fonte: Plataforma IVIS http://plataforma.saude.gov.br/novocoronavirus/. Acesso em 16/03/2020, dados atualizados em
16/03/2020 às 15:50.

O Estado de Minas Gerais está adotando as medidas necessárias para a
contenção do vírus, conforme orientações do Ministério da Saúde e Organização
Mundial de Saúde e já possui o Plano Estadual de Contingência para
Enfrentamento da Infecção Humana pelo SARS-CoV2 (Doença pelo Coronavírus
- COVID 2019).

4. EXECUÇÃO
a. Ações comuns para toda Sejusp
- Todos os esforços deverão ser envidados para garantia da manutenção dos
serviços essenciais vinculados à missão institucional da Secretaria;
- Os servidores com sintomas de Coronavírus deverão ser imediatamente
afastados, sob avaliação da chefia direta;
- Todos os servidores que estiverem retornando de viagem internacional e/ou
oriunda de região em que há transmissão comunitária deverão:
- Ficar isolados, por sete dias, para servidor assintomático;
- Ficar isolados, por quatorze dias, para servidor sintomático;
- Os eventos, atos solenes, reuniões e treinamentos complementares em
ambientes fechados estão suspensos;
- Todas as viagens oficiais de servidores da Secretaria estão suspensas até ordem
em contrário;
- As reuniões presenciais deverão ser preferencialmente substituídas por
videoconferências;
- Todas as unidades administrativas da Sejusp deverão avaliar, desde já, a
implementação do teletrabalho para parcela da força de trabalho, observadas as
peculiaridades de cada área. Dessa forma, terão prioridade, bem como
autorização de férias e folgas:
- Os servidores com idade igual ou superior a sessenta anos;
- Os portadores de doenças crônicas (tais como diabetes, hipertensão,
cardiopatias, doenças respiratórias crônicas, bem como pacientes
oncológicos e imunossuprimidos), devidamente comprovada por
atestado médico;
- As servidoras gestantes ou lactantes;
- Os servidores que residam com pessoas com mais de sessenta anos
portadores de doenças crônicas (tais como diabetes, hipertensão,
cardiopatias, doenças respiratórias crônicas, bem como pacientes
oncológicos e imunossuprimidos).

b. Ações a serem desencadeadas
1) Sistema Prisional
1° fase: Alerta
O quê?
Conscientização
dos visitantes e
servidores.
Suspensão das
visitas íntimas, de
organizações da
sociedade civil,
religiosas e de
idosos (maiores de
60 anos).
Restrição de visita
social a 01 (um)
por IPL.
Avaliação das
condições gerais
de saúde dos
visitantes, antes de
adentrar as
unidades.
Plano de
contingência do
Depen/MG para
enfrentamento do
novo Coronavírus.

Quem?
Ascom/Depen.

Por quê?
Controlar a
disseminação de
contagio.

Como?
Mídia digital.

Depen.

Minimizar a
possibilidade de
contágio.

Memorando
Circular nº
21/2020/Sejusp/D
epen.

Depen.

Minimizar a
possibilidade de
contágio.

Ato Normativo e
controle pela UP.

Depen.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Avaliação por
servidores da área
de saúde e/ou
habilitados.

Depen/SHUA.

Orientar às
unidades prisionais
como proceder em
casos suspeitos
e/ou confirmados.

Comunicação às
unidades prisionais
de normativas do
DEPEN.

2° fase: Transmissão local em MG
O quê?
Conscientização
dos visitantes e
servidores.
Suspensão das
visitas íntimas, das
visitas de
organizações da
sociedade civil e
religiosas e de
idosos maiores de
60 anos.
Definição de porta
de entrada única
(Ceresp Regional).

Quem?
Ascom/Depen.

Por quê?
Controlar a
disseminação de
contágio.

Como?
Mídia digital.

Depen.

Minimizar a
possibilidade de
contágio.

Memorando
Circular nº
21/2020/Sejusp/D
epen.

Depen/SGVA.

Potencializar
observação e

Orientação da
proposta de ação:

Divulgação de
orientação
disponibilizadas
pelas autoridades
de Saúde.
Identificação dos
presos (público
mais vulnerável)
com idade superior
a 60 anos,
portadores de
doenças crônicas,
tais como diabetes,
hanseníase,
hipertensão,
cardiopatias,
doenças
respiratórias
crônicas e presas
gestantes e
puérperas.
Identificação dos
presos por tipo de
prisão (regime)
Levantamento dos
servidores que
estão voltando de
férias, férias
prêmio, bem como
a origem, caso
tenham viajado.
Suspensão,
por 30 dias,
da
participação
em viagens
oficiais de
servidor do
Poder
Executivo
Estadual que
tenham

Ascom/Depen.

triagem dos recémadmitidos.

COVID-19 do
Depen/MG.

Melhorar a
prevenção.

Observância de
orientações das
autoridades de
saúde.

Propor a liberação
mediante prisão
domiciliar para o
público mais
vulnerável.
Depen/SGVA.
*Todos a critério
da avaliação da
autoridade
competente (juiz
da VEC).

Depen/SGVA.

Depen/Unidades
Prisionais.

Depen.

Consulta à SOSP
(Observatório).

Consulta ao SIGPRI
Propor a liberação
e reuniões de
mediante prisão
sensibilização junto
domiciliar para o
ao Assessor do
público semiaberto
Presidente do
e aberto
TJMG

Evitar
disseminação do
vírus.

Diminuir
possibilidade de
contágio e
agravamento das
situações dos
demais
vulneráveis.

Ato discricionário
da chefia.

Cumprimento ao
inciso II do art. 4º do
Decreto Estadual nº
47.886, de 2020.

como origem
ou destino
localidade
com caso
confirmado
de infecção
pelo
coronavírus
(COVID-19).
Cancelamento ou
adiamento de
reuniões com
elevado número de
pessoas, com
exceção das
inadiáveis.

Depen.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Cumprimento ao
inciso II do art. 3º
do Decreto
Estadual nº 47.886,
de 2020, e
comunicação pelos
canais oficiais da
PCMG.

3° fase: Transmissão Comunitária em MG
O quê?
Conscientização
dos visitantes e
servidores.
Suspensão total de
visitas.
Suspensão de
férias, folga e
convocações.
Estado de
prontidão dos
Grupos de
Intervenção
Rápida-GIR por
Região Integrada
de Segurança
Pública – RISP.
Estado de
prontidão do
Comando de
Operações
Especiais – COPE.

Quem?
Ascom/Depen.

Depen.

Por quê?
Controlar a
disseminação de
contagio.
Controlar o
agravamento do
contágio.

Como?
Mídia digital.
Por meio de
Resolução.

Depen/Unidades
Prisionais.

Manutenção dos
trabalhos.

Convocações.

Depen/SSEG.

Atuar em casos de
eventos de
subversão a ordem
e disciplina.

Ordem de Serviço.

Depen/SSEG.

Atuar em casos de
eventos de motim
e/ou rebelião em
todo o Estado.

Ordem de Serviço.

2) Sistema Socioeducativo
1° fase: Alerta
O quê?
Limitação de 01
(um) visitante
(familiar e/ou
outro responsável
credenciado,
exceto crianças e
idosos acima de 60
anos) para cada
adolescente por
visita.
Orientação para
realização de
triagem no
momento da
recepção de
adolescentes,
visitas, parceiros e
profissionais
quanto aos casos
sintomáticos ao
COVID-19.
Adoção de
fracionamento da
visitação em
diferentes dias e
horários.
Adoção de meios
alternativos de
comunicação, para
compensar a
restrição de visitas.
Limitação das
atividades de
assistência
religiosa e
esportiva realizada
por equipes
externas, com
atuação de apenas
1 (um) profissional
por atividade.
Permissão da
entrada de bens

Quem?

Por quê?

Como?

Unidades
Socioeducativas.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidades.

Conforme
protocolos de
saúde
estabelecidos
pelo sistema.

DIA/Suase.

Orientar a equipe
de segurança
socioeducativa.

Conforme
protocolos de
saúde
estabelecidos
pelo sistema.

Unidades
Socioeducativas.

Reduzir o número
de pessoas que
circulam na
Unidade, evitando
contágio.

Equipe técnica das
Unidades
Socioeducativas.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidades.

Unidades
Socioeducativas.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidades.

Conforme
protocolos de
saúde
estabelecidos
pelo sistema.

Unidades
Socioeducativas.

Diminuir
possibilidade de

Conforme
protocolos de

Conforme
protocolos de
saúde
estabelecidos
pelo sistema.
Conforme
protocolos de
saúde
estabelecidos
pelo sistema.

trazidos pelo
visitante ao qual
não foi permitida a
entrada na
Unidade, desde
que devidamente
higienizados.
Estabelecer
espaços de diálogo
e esclarecimento
para adolescentes
internos e
servidores sobre as
normas de
prevenção e
sensibilização
acerca da
necessidade das
restrições
impostas.
Garantir o acesso
ininterrupto de
adolescentes à
hidratação bem
como aos itens de
higiene pessoal.
Manutenção dos
tratamentos aos
adolescentes com
sofrimento mental,
conforme o projeto
terapêutico.

contágio nas
Unidades.

saúde
estabelecidos
pelo sistema.

Unidades
Socioeducativas.

Orientar os
servidores e
adolescentes das
Unidades
Socioeducativas.

Conforme
protocolos de
saúde
estabelecidos
pelo sistema.

Unidades
Socioeducativas.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidades.

Conforme
protocolos de
saúde
estabelecidos
pelo sistema.

Unidades
Socioeducativas.

Garantir a
continuidade da
atenção à saúde
mental.

Conforme
protocolos de
saúde
estabelecidos
pelo sistema.

2° fase: Transmissão local em MG
O quê?
Proceder esforços para
o ágil encaminhamento
de sugestões de
desligamentos ou
progressão de medida
dos casos indicados:
Grupos de risco,
Cumprimento e
adiantado de medida.

Quem?

Porquê?

Como?

Unidade
Socioeducativa.

Diminuir e limitar a
lotação das
Unidades
Socioeducativas.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Protocolar no Sistema
Judiciário Local
solicitação de análise da
dispensa da presença
Unidade
física do adolescente na Socioeducativa.
audiência de
continuação/instrução e
julgamento.
Reduzir a frequência de
atividades externas,
mantendo-se apenas
aquelas essenciais e
inadiáveis, estando
Unidade
vedada a participação
Socioeducativa.
de adolescentes e
servidores em eventos
e em espaços com
aglomeração de
pessoas.
Promover a
manutenção dos
Unidades
adolescentes em
Socioeducativas.
alojamento isolado nos
casos suspeitos.
Comunicar
imediatamente ao
Poder Judiciário sobre
Unidades
os casos suspeitos, com Socioeducativas.
solicitação de
suspensão da medida
A participação de
servidores em reuniões,
cursos, grupos de
trabalho e discussão
deverá ser restrita a
Suase.
convocações oficiais
e/ou espaços
estritamente
necessários.
Diretoria de
Criação de fluxo para
Gestão de Vagas
atendimento da
e Atendimento
demanda de vagas aos
Jurídico –
finais de semana.
DVJ/Suase.
Recomendação aos
magistrados para a
Suase.
aplicação preferencial

Diminuir e limitar a
lotação das
Unidades
Socioeducativas.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidades.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidades.

Conforme Nota
Técnica nº.
02/2020
emitida pela
Suase.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidades

Conforme Nota
Técnica nº.
02/2020
emitida pela
Suase.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Reduzir o tempo de
permanência de
adolescentes em
unidades policiais.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Diminuir e limitar a
lotação das
Unidades

Conforme inciso
IV do art. 2º da

de medidas em meio
aberto e revisão das
decisões que
determinam medida
provisória

Recomendação aos
magistrados para
reanálise dos casos de
internação e
semiliberdade, a fim de
verificar a possibilidade
de desligamento,
progressão ou
cumprimento em
Regime Diferenciado de
Acompanhamento à
Distância
Comunicação imediata
ao Poder Judiciário dos
casos de adolescentes
admitidos no CIA-BH
que apresentarem
sintomas do COVID-19
Estabelecimento de
acompanhamento à
distancia dos
adolescentes
enquadrados no Regime
Diferenciado de
Acompanhamento à
Distância
Apresentação de um
Plano de Atividades e
acompanhamento
pedagógico para os
adolescentes que
permanecerem em
cumprimento da
medida de
semiliberdade nas
Unidades.
Comunicação à Suase e
ao Sistema de Justiça
Local dos adolescentes
colocados ou não em

Socioeducativas
para adolescentes
internados pela
prática de atos
infracionais sem
violência ou grave
ameaça à pessoa.

Recomendação
nº. 62 do CNJ.

Suase.

Diminuir e limitar a
lotação das
Unidades
Socioeducativas

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

PCMG ou Suase.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidade.

Nos termos da
Nota Técnica
nº. 02/2020
emitida pela
Suase.

Casas de
Semiliberdade.

Diminuir
possibilidade de
contágio nas
Unidades

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Casas de
Semiliberdade.

Não interrupção do
cumprimento da
medida
socioeducativa.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Casas de
Semiliberdade.

Controle no
acompanhamento e
na execução da

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Regime Diferenciado de
Acompanhamento à
Distância.
Orientação dos
adolescentes que
tiveram vaga de
semiliberdade liberada
após a publicação da
Resolução Conjunta
entre SEJUSP, PCMG e
Sistema de Justiça para
que não se apresentem
fisicamente às
Unidades, e que passem
a cumprir
imediatamente o
Regime Diferenciado de
Acompanhamento à
Distância.
A liberação de novas
vagas pela SUASE para
adolescentes por
cometimento de atos
infracionais será
ajustada à situação de
excepcionalidade,
independentemente da
existência de vagas.

medida
socioeducativa.

Casas de
Semiliberdade.

Diminuir e limitar a
lotação das
Unidades
Socioeducativas.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Suase.

Diminuir e limitar a
lotação das
Unidades
Socioeducativas.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

Por quê?
Evitar contágio
generalizado entre
adolescentes,
servidores,
visitantes e
parceiros.

Como?

3° fase: Transmissão Comunitária em MG
O quê?
Contingenciamento
total do Sistema
Socioeducativo.

Quem?

Suase.

Conforme
protocolos
estabelecidos
pelo sistema.

3) Prevenção (Supec)
1° fase: Alerta
O quê?

Quem?

Os atendimentos aos
públicos serão mantidos
com a orientação dos
cuidados preventivos
em todas as Unidades e
oficinas.

Equipe técnica
das Unidades de
Prevenção.

Em todas as Unidades
de Prevenção serão
fixados cartazes com
orientação de medidas
preventivas e de
higienização ao público
e aos profissionais.
Pessoas que chegarem
de viagens com suspeita
de COVID-19 serão
afastadas para
investigação do caso.

Por quê?

Como?
Seguindo as
Porque o público
orientações
demanda
preventivas e de
orientação; porque
higiene
algumas medidas
emanadas pelo
são obrigatórias.
Governo
Estadual.

Gestor social
afixará os
cartazes
confeccionados
pela Ascom
Sejusp.

Diminuir
possibilidade de
contágio pela
transmissão de
informações.

Afixando em
lugares visíveis
os cartazes
orientadores.

Supec e Instituto
Elo.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientação e
regra a ser
cumprida.

2° fase: Transmissão local em MG
O quê?

Quem?

Os atendimentos aos
públicos serão mantidos.

Equipe técnica
das Unidades de
Prevenção.

Antes de todos os
atendimentos o público
será orientado a lavar as
Equipe técnica
mãos e após o
das Unidades de
atendimento a equipe
Prevenção.
será orientada a
higienizar as mãos e
higienizar a sala.
Serão remarcados os
Equipe técnica
atendimentos a pessoas
das Unidades de
acima de 60 anos, exceto
Prevenção.
casos urgentes (ameaça

Por quê?

Como?
Seguindo as
Porque o público
orientações
demanda
preventivas e de
orientação; porque
higiene
algumas medidas
emanadas pelo
são obrigatórias.
Governo
Estadual.
Diminuir
Orientando o
possibilidade de
público e
contágio pela
mantendo a
correta
regra de seguir
higienização e
o protocolo
garantir a
antes de
continuidade do
qualquer
serviço público.
atendimento.
Diminuir
Orientando o
possibilidade de
público,
contágio nessa
remarcando
faixa etária.
atendimento e

iminente) e/ou
obrigatórios
judicialmente.

Não serão atendidas
pessoas com sintomas
Equipe técnica
de gripe ou resfriado,
das Unidades de
ainda que casos urgentes
Prevenção.
ou obrigatórios.

Os jovens com sintomas
Equipe técnica
de gripe ou resfriado
das Unidades de
serão orientados a
Prevenção e
ficarem em casa e não
oficineiros do
frequentarem as oficinas Programa Fica
do Fica Vivo!.
Vivo!.
Ficam restritas as
viagens da equipe
técnica para supervisão
no interior, e dos
profissionais da Supec
Supec e
para qualquer município
Instituto Elo.
fora de sua moradia. O
acompanhamento será
feito por vídeo
conferência e/ou
telefone.
Cancelamento de todos
os eventos grupais
como: seminários,
fóruns, grupos, torneios
Supec e
de futebol, projetos de
Instituto Elo.
prevenção à
criminalidade, encontros
de rede e todas as outras
atividades coletivas.
Suspensão por 60 dias da
obrigatoriedade do
Supec e órgãos
comparecimento de
parceiros.
egressos e cumpridores

afixando
cartazes.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientando o
público e
remarcando
atendimento, e
afixando
cartazes com
orientação. Os
casos urgentes
e obrigatórios
com sintomas
deverão ser
encaminhados
para UBS.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientando os
jovens.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientação e
regra a ser
cumprida.

Diminuir
possibilidade de
contágio por meio
da restrição das
aglomerações.

Cancelamento e
não marcação
de eventos pela
Supec e em
nenhuma
Unidade.

Diminuir a
possibilidade de
contágio.

Orientação e
regra a ser
cumprida.

de alternativas penais no
PrEsp
e CEAPA – suspensão de
atendimentos grupais e
assinaturas no Livro de
Condicional, conforme
Portaria Conjunta nº
19/PR-TJMG/2020.
Pessoas que chegarem
de viagens do exterior ou
localidades com
transmissão comunitária
do vírus COVID-19 serão
acompanhadas antes de
retornarem ao trabalho
– afastamento por 7 dias
pessoas assintomáticos e
14 dias sintomáticos.
Casos suspeitos serão
afastados até a não
confirmação do COVID19.
Alteração do horário de
funcionamento de todas
as Unidades de Prevenção
à Criminalidade do Estado
a partir de 18/3. Novo
horário: 9h às 16h.
Será determinado
teletrabalho para todos
os profissionais da
Prevenção: acima de 60
anos; portadores de
doenças crônicas, tais
como diabetes,
hipertensão,
cardiopatias, doenças
respiratórias crônicas;
bem como pacientes
oncológicos e
imunossuprimidos; e
gestantes.

Escala de teletrabalho
para todos os
profissionais da
Prevenção que atuam na
Cidade Administrativa

Supec e
Instituto Elo.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientação e
regra a ser
cumprida.

Supec e
Instituto Elo.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientação e
regra a ser
cumprida.

Supec e Instituto
Elo.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientação e
regra a ser
cumprida.

Supec e
Instituto Elo.

Diminuir
possibilidade de
contágio para o
grupo de risco.

Orientação e
regra a ser
cumprida.

Supec.

Diminuir
possibilidade de
contágio da doença
na Cidade
Administrativa e
garantir a

Orientação da
escala e regra a
ser cumprida.

com a seguinte ordem
de prioridade:
1. Grupos de Risco;
2. Pessoas
em
contato
direto
com idosos e/ou
crianças até 02
anos;
3. Pessoas
que
pegam ônibus;
4. Demais
servidores.
Escala de teletrabalho
para todos os
profissionais que
trabalham nas Unidades
de Prevenção à
Criminalidade e Sede do
Instituto Elo com a
seguinte ordem de
prioridade e datas,
podendo ser renovadas
semanalmente,
mantendo o
funcionamento e a
continuidade das
atividades essenciais:
Supec e Instituto
1. Pessoas em contato
Elo.
com Grupos de Risco
(idosos acima de 60 anos;
portadores de doenças
crônicas, tais como
diabetes, hipertensão,
cardiopatias, doenças
respiratórias crônicas;
bem como pacientes
oncológicos e
imunossuprimidos; e
gestantes);
Datas:
1ª escala: 18/3 a 25/3.
2ª escala: 26/3 a 02/4.

continuidade do
serviço público.

Diminuir
possibilidade de
contágio da doença
nas Unidades de
Prevenção à
Criminalidade e
Sede do Instituto
Elo e garantir a
continuidade do
serviço público.

Orientação da
escala e regra a
ser cumprida.

3° fase: Transmissão Comunitária em MG
O quê?
Suspensão das
atividades nas
Unidade de
Prevenção e dos
atendimentos nas
Oficinas.
Suspensão de
todas as medidas
de cumprimento
de alternativas
penais e assinatura
do livro da
condicional.
Suspensão das
atividades da
Supec na Cidade
Administrativa.
Disponibilizar as 49
Unidades de
Prevenção como
pontos de apoio
para a Secretaria
de Saúde nos
municípios e
aglomerados que
atuamos, se
necessário.

Quem?

Por quê?

Como?

Supec e Instituto
Elo.

Diminuir a
possibilidade de
contágio.

Orientação e regra
a ser cumprida.

Supec e órgãos
parceiros.

Diminuir a
possibilidade de
contágio.

Orientação e regra
a ser cumprida.

Supec e Sejusp.

Diminuir a
possibilidade de
contágio.

Orientação e regra
a ser cumprida.

Supec e Secretaria
de Saúde.

Auxiliar no
atendimento de
saúde do público
afetado.

Orientação e regra
a ser cumprida.

4) Integração (Suint)
1° fase: Alerta
Superintendência do Observatório de Segurança Pública (SOSP)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
Viabilizar a
Acesso ao
Equipes das
produção e a
Manutenção de
Armazém SIDS;
Diretorias de
Infopen;
Google
publicação das
todas as atividades
Drive; Bases de
Informações de
informações
de competência do
dados Excel
Segurança Pública
oficiais da Sejusp, SPSS; Excel; E-Sic; e
setor.
e Justiça.
web.sids.
de maneira
integrada com a

Assessoria de
Comunicação
Social, visando
aumentar a
transparência e
instrumentalização
do controle social,
observados os
princípios e
restrições
estabelecidos pela
Lei Federal nº
12.527, de 18 de
novembro de
2011, pelo Decreto
nº 45.969, de 24 de
maio de 2012, e
pela Lei Federal nº
13.709, de 14 de
agosto de 2018.

Elaboração e
revisão dos painéis
de indicadores de
segurança pública
no Power BI.

Consolidar a
produção e a
disponibilização de
informações que
Equipe da Diretoria
permitam a análise
de Informações de
sistêmica da
Segurança Pública.
incidência de
crimes de interesse
de segurança
pública.

"Acesso ao
Armazém SIDS;
Excel; e Power BI".

Superintendência de Integração e Planejamento Operacional (SIPO)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
CICC- Gestão
Necessidade de
Seguindo as
Equipe CICC/Sipo.
operacional
atuação contínua e
orientações

ambiente
Integrado de
Comando e
Controle/
Coordenação do
Gabinete de Crises.
CIAD/DDUManutenção do
atendimento as
chamadas
emergências por
meio dos tridígitos
190, 197, 193 e e
Denúncias
anônimas por meio
do canal 181.
Suspensão da
Campanha “Sou
Pela Vida. Dirijo
Sem Bebida”.
Suspensão do
Monitoramento da
Violência em
Eventos Esportivos
Culturais –
COMOVEEC.
Manutenção do
funcionamento da
Central de
Bloqueio de
Celulares do
Estado de Minas
Gerais – CBLOC.
Manutenção do
cronograma de
Interiorização dos
Grupos Regionais
de Monitoramento
à Explosões de
Caixas Eletrônicos.

ininterrupta de
monitoramento,
gestão, integração
e coordenação.

preventivas e de
higiene emanadas
pelo Governo
Estadual.

Servidores
terceirizados
coordenados pela
equipe
Sejusp/Sipo.

Necessidade de
prestação de
serviço continua
pela natureza de
serviço essencial.

Manutenção escala
de atendimento e
equipe
administrativa.

Sipo e órgãos de
segurança.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientação e regra
a ser cumprida.

Sipo e órgãos de
segurança. Maioria
dos eventos já
foram cancelados
e/ou suspensos.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Orientação e regra
a ser cumprida.

Equipe Suporte
/Sipo.

Necessidade de
prestação de
serviço continua
pela natureza de
serviço essencial.

Manutenção escala
de atendimento
equipe
administrativa.

Equipe Suporte
Sipo, DPI, Órgãos
de Segurança e
Bancos.

Diminuir
possibilidade de
contágio.

Realização de
reuniões por meio
de Vídeo
conferência.

Superintendência Educacional de Segurança Pública (SESP)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
Realização de
Cumprir o
Equipe EAD/
Cumprindo o
todos os cursos
planejamento de
tutores
planejamento dos
presenciais e
2020.

manutenção dos
cursos EAD.

trabalhando em
regime normal.

cursos presenciais
e EAD.

Existem
autorizações para a
Manutenção das
Equipe da
realização dos
ações relacionadas DEI/Assessoria/Lilia processos seletivos
aos processos
n. Equipe
e concursos
seletivos e
trabalhando em
públicos e os
concursos públicos.
regime normal.
prazos para a
finalização são
apertados.
Diretoria
Existe um
Elaboração de
Pedagógica. Equipe planejamento de
Planos de Ensino e
trabalhando em
cursos que deverá
materiais didáticos.
regime normal.
ser cumprido.
Para atendimento
Todas as diretorias
e respostas de
Acompanhamento
e Assessoria.
processos
do SEI e e-mails.
Servidores em
existentes, além
regime normal.
das novas
demandas.
Manutenção do
Corpo da Guarda
do Campus I do
Centro de
Treinamento e do
Campus II.

Policiais Penais da
Diretoria
Operacional
responsáveis pela
guarda.

Manter a
segurança
patrimonial.

Ações possíveis
realizadas por
meio presencial e
participação dos
servidores em
reuniões
planejadas.
Servidores
realizarão os
trabalhos por meio
presencial.
Servidores
realizarão os
trabalhos por meio
presencial.
Servidores da
guarda trabalharão
em regime
presencial fazendo
a guarda do
Campus I e II do
Centro de
Treinamento.

Superintendência de Inteligência e Integração de Informações (S3I)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
Produção dos
Diretoria
de Monitorar
o Produção
dos
conhecimentos de
Inteligência.
cenário
de documentos de
inteligência
segurança
inteligência
e
pública.
contato com as
fontes
de
inteligência.
Proteção do Sistema
Diretoria
de Proteção
do Desenvolvimento
de inteligência de
ContraSistema
de do Programa de
Segurança Pública e
inteligência.
Inteligência de proteção
do
das estruturas da
segurança
Conhecimento
SEJUSP.
Pública.
sensível da Sejusp.
Realização
das Superintendente
Necessidade de Realização
de
reuniões
de da S3I.
estruturar
e reuniões
estruturação
do
fazer
os periódicas
e

Sistema estadual de
Inteligência
de
Segurança
Pública
(SEISP)
Condução das reuniões Superintendente
de inteligência de da S3I.
acompanhamento dos
homicídios
consumados
e
tentados.

integrantes do atividades
sistema
se comuns.
conhecerem.
Monitorar
as Acompanhamento
causas
e sistemático
e
conhecer
o reunindo dados,
fenômeno.
com propriedade.
Acompanhar
alvos.

2ª fase: Transmissão local em Minas Gerais
Superintendência do Observatório de Segurança Pública (SOSP)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
Relatórios diários do Equipe
da Consolidar
a "Acesso
ao
número de vítimas de Diretoria
de produção e a Armazém
SIDS;
homicídio consumado Informações de disponibilização de Excel; e Acesso ao
e registros de roubo Segurança
informações que web.sids"\ACESSO
consumado em Minas Pública.
permitam a análise REMOTO
Gerais.
sistêmica
da
incidência
de
crimes
de
interesse
de
segurança pública.
Produção
de Equipes
das Viabilizar
a "Acesso
ao
relatórios, conforme Diretorias
de produção e a Armazém
SIDS;
demandas enviadas Informações de publicação
das Infpopen, Google
pela Ascom.
Segurança Pública informações
Drive; Excel; e
e Justiça.
oficiais da Sejusp, Acesso
ao
de
maneira web.sids"\ACESSO
integrada com a REMOTO.
Assessoria
de
Comunicação
Social,
visando
aumentar
a
transparência
e
instrumentalização
do controle social,
observados
os
princípios
e
restrições
estabelecidos pela
Lei Federal nº
12.527, de 18 de
novembro
de

Resposta
e
encaminhamento dos
pedidos de acesso à
informação
endereçados à Sejusp.

Equipes
das
Diretorias
de
Informações de
Segurança Pública
e Justiça.

Elaboração e revisão
dos
painéis
de
indicadores
de
segurança pública no
Power BI.

Equipe
Diretoria
Informações
Segurança
Pública.

Estruturação
dos
documentos enviados
pela
CGE
para
classificação
das
informações
da
Sejusp, atendimento
das solicitações de
informações via e-sic.

Equipe
da
Diretoria
de
Informações de
Segurança Pública
– Núcleo de Lei de
Acesso
à
Informação.

da
de
de

2011, pelo Decreto
nº 45.969, de 24 de
maio de 2012, e
pela Lei Federal nº
13.709, de 14 de
agosto de 2018.
Consolidar
a
produção e a
disponibilização de
informações que
permitam a análise
sistêmica
da
incidência
de
crimes
de
interesse
de
segurança pública.
Consolidar
a
produção e a
disponibilização de
informações que
permitam a análise
sistêmica
da
incidência
de
crimes
de
interesse
de
segurança pública.
Gerenciar
o
atendimento dos
pedidos oriundos
do
portal
da
transparência do
Estado.

Consolidar
a
produção e a
disponibilização de
informações que
permitam a análise
sistêmica
da
incidência
de
crimes
de
interesse
de
segurança pública.
das Gerenciar,
o
de atendimento dos

"Acesso
ao
Armazém
SIDS;
Infpopen, Google
Drive; Excel; e
Acesso
ao
web.sids"ACESSO
REMOTO.

"Acesso
ao
Armazém
SIDS;
Excel; e Power BI"
ACESSO REMOTO.

Excel
E-Sic
ACESSO REMOTO.

Demandas enviadas Equipes
das
pelas demais áreas da Diretorias
de
Sejusp.
Informações de
Segurança Pública
e Justiça.

"Acesso
ao
Armazém
SIDS;
Infpopen, Google
Drive; Excel; e
Acesso
ao
web.sids"ACESSO
REMOTO.

Demandas enviadas Equipes
pelo público externo. Diretorias

"E-mail
SEI"

Informações de
Segurança Pública
e Justiça; Núcleo
de Pesquisa e
Extensão.

Construção Indicador
de cometimento de
delitos de roubo e
homicídio consumado
por presos em saída
temporária.

Equipe
Diretoria
Informações
Justiça.

da
de
de

Análise dos trabalhos Equipe
realizados pelo Censo Diretoria
do Sistema Prisional.
Informações
Justiça.

da
de
de

Análise das causas dos
homicídios
consumados ocorridos
em fevereiro/2020.

da
de
de

Equipe
Diretoria
Informações
Segurança
Pública.

pedidos
de
pesquisas
acadêmicas
destinados
a
Sejusp, observados
os princípios e
restrições
estabelecidos pela
Lei Federal nº
12.527, de
2011, pelo Decreto
nº 45.969, de
2012, e pela Lei
Federal nº 13.709,
de 2018.
Produção
de
informações
gerenciais
e
monitoramento de
indicadores
e
tendências sobre
os
sistemas
prisional
por
meio
de
estudos
e
relatórios
estatísticos
e
analíticos.
Produção
de
informações
gerenciais
e
monitoramento de
indicadores
e
tendências sobre
os
sistemas
prisional
por
meio
de
estudos
e
relatórios
estatísticos
e
analíticos.
Melhoria contínua
da
qualidade,
confiabilidade,
precisão,
objetividade
e
utilidade

ACESSO REMOTO.

"Bases de dados
Excel
SPSS"
ACESSO REMOTO.

"Acesso
ao
Armazém
SIDS;
Infpopen, Google
Drive; Excel; e
Acesso
ao
web.sids"
ACESSO REMOTO.

"Acesso
ao
Armazém
SIDS;
Excel; e Acesso ao
web.sids"
ACESSO REMOTO.

das informações
contidas nas bases
de
dados
de
segurança pública.

Superintendência de Integração e Planejamento Operacional (SIPO)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
CICC- Gestão
Equipe CICC/Sipo. Necessidade
de Seguindo
as
operacional ambiente
atuação contínua e orientações
Integrado de
ininterrupta
de preventivas e de
Comando e Controle/
monitoramento,
higiene
Coordenação do
gestão, integração emanadas pelo
Gabinete de Crises.
e coordenação.
Governo
Estadual.
CIAD-/DDU
Servidores
Necessidade
de Manutenção
Manutenção
terceirizados
prestação
de escala
de
atendimento as
coordenados pela serviço
continua atendimento
e
chamadas
equipe
pela natureza de revezamento 50
emergências por meio Sejusp/Sipo.
serviço essencial.
% da equipe
dos tridígitos 190,
administrativa.
197, 193 e e
Denúncias anônimas
por meio do canal
181.
Suspensão
da Sipo e órgãos de Diminuir
Liberação
da
Campanha “Sou Pela segurança.
possibilidade
de equipe
para
Vida. Dirijo Sem
contágio.
teletrabalho
Bebida”.
administrativo.
Suspensão
do SIPO e órgãos de Diminuir
Liberação
da
Monitoramento
da segurança.
possibilidade
de equipe
para
Violência em Eventos Maioria
dos contágio
teletrabalho
Esportivos e Culturais eventos já foram
administrativo.
– COMOVEEC.
cancelados e/ou
suspensos.
Manutenção
do Equipe Suporte Necessidade
de Manutenção
funcionamento
da /Sipo.
prestação
de escala
de
Central de Bloqueio
serviço
continua atendimento
e
de
Celulares
do
pela natureza de equipe
Estado de Minas
serviço essencial.
administrativa.
Gerais – CBLOC
Manutenção
do Equipe Suporte
Diminuir
Realização
de
cronograma
de Sipo, DPI, Órgãos possibilidade
de reuniões
por
Interiorização
dos de Segurança e contágio.
meio de Vídeo
Grupos Regionais de Bancos.
conferência
Monitoramento
à

Explosões de Caixas
Eletrônicos

Superintendência Educacional de Segurança Pública (SESP)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
Suspensão de todos os Equipe
EAD/ Diminuir
Cancelamento
cursos presenciais e tutores
possibilidade
de dos
cursos
manutenção
dos trabalhando em contágio, tendo em presenciais.
cursos EAD.
regime
de vista
que
nos
teletrabalho
e cursos presenciais
manutenção de acontecem
um
servidor aglomerações de
presencial
na pessoas
em
Cidade
espaços pequenos
Administrativa.
e há contato físico.
Manutenção
das Equipe
da Existem
Ações possíveis
ações
relacionadas DEI/Assessoria/Lil autorizações para a realizadas
por
aos
processos ian.
Equipe realização
dos meio
de
seletivos e concursos trabalhando em processos seletivos teletrabalho
e
públicos.
regime
de e
concursos participação dos
teletrabalho e um públicos
e
os servidores
em
servidor de cada prazos para a reuniões
Diretoria e da finalização
são indispensáveis.
Assessoria
apertados.
presencial
na
Cidade
Administrativa.
Elaboração de Planos Diretoria
Existe
um Servidores
de Ensino e materiais Pedagógica.
planejamento de realizarão
os
didáticos.
Equipe
cursos que deverá trabalhos
por
trabalhando em ser cumprido.
meio
de
regime
de
teletrabalho.
teletrabalho e um
servidor
presencial.
Acompanhamento do Todas
as Para atendimento e Servidores
SEI e e-mails.
diretorias
e respostas
de realizarão
os
Assessoria.
processos
trabalhos
por
Servidores
em existentes,
além meio
de
regime
de das
novas teletrabalho.
teletrabalho e um demandas.
servidor
presencial.
Manutenção do Corpo Policiais Penais da O Campus I não Servidores
da
da Guarda do Campus Diretoria
possui muro e guarda
I do Centro de Operacional
tampouco
trabalharão em

Treinamento.
Fechamento
Campus II.

responsáveis pela segurança,
regime presencial
do guarda.
impossibilitando a fazendo a guarda
retirada da guarda. do Campus I do
Centro
de
Treinamento. O
Campus II ficará
fechado.

Superintendência de Inteligência e Integração de Informações (S3I)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
Os atendimentos ao Gestores e Equipe Porque o público Seguindo
as
público, inclusive aos técnica da S3I.
demanda
orientações
parceiros
de
orientação;
preventivas e de
Inteligência,
serão
porque algumas higiene
realizados
medidas
são emanadas pelo
preferencialmente por
obrigatórias.
Governo
telefone ou vídeoEstadual.
conferência.
Serão cancelados os Gestores e Equipe Diminuir
Orientando
o
encontros presenciais técnica da S3I.
possibilidade de público,
com pessoas acima de
contágio nessa remarcando
60 anos, exceto casos
faixa etária.
compromissos.
urgentes por ameaça
iminente
e/ou
obrigatórios
judicialmente.
Será
determinado Gestores e Equipe Diminuir
Orientação
e
teletrabalho para todos técnica da S3I.
possibilidade de regra
a
ser
os profissionais da S3I
contágio para o cumprida.
acima de 60 anos; além
grupo de risco.
dos portadores de
doenças crônicas, tais
como
diabetes,
hipertensão,
cardiopatias, doenças
respiratórias crônicas,
cirurgias
recentes,
pacientes oncológicos e
imunossuprimidos; e
gestantes.
Escala de teletrabalho Gestores e Equipe Diminuir
Orientação
da
para
todos
os técnica da S3I.
possibilidade de escala e regra a
profissionais da S3I que
contágio
da ser cumprida.
atuam
na
Cidade
doença
na
Administrativa com a
Cidade
presença de 1/3 da
Administrativa e

equipe a cada dia útil,
excluídos da escala os
grupos de risco.
Pessoas em contato
direto com idosos e/ou
crianças até 02 anos;
Pessoas que pegam
ônibus;
Demais servidores.

garantir
a
continuidade do
serviço público.

3ª Fase: Transmissão comunitária em Minas Gerais
Superintendência do Observatório de Segurança Pública (SOSP)
O que?
Quem?
Por quê?
Download dos FTP e Equipe da Diretoria Sistematização
baixar a base de dados de Informações de das informações
do SIGPRI/ FTP.
Justiça.
do
Sistema
Prisional.

Como?
Acesso
via
PRODEMGE,
devendo
ser
solicitada
o
recurso
par
acesso remoto.
Todas as demais atribuições do SOSP continuarão a ser conduzidas, por duplas em
acesso remoto. No colapso da dupla, haverá dobramento de funcionalidade por outra
equipe da mesma Diretoria.

Superintendência de Integração e Planejamento Operacional (SIPO)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
CICC- Gestão
Equipe CICC/SIPO. Necessidade de Acompanhamento
operacional ambiente No colapso da atuação
diário e sanitário
Integrado de Comando equipe utilizar os contínua
e das
equipes
e Controle/
efetivos
ininterrupta de principais
e
Coordenação do
administrativos ou monitoramento, capacitando
os
Gabinete de Crises.
mobilizados pela gestão,
efetivos
a
PMMG.
integração
e mobilizar, a partir
coordenação.
da 2ª fase.
CIAD-/DDU
Servidores
Necessidade de Acompanhamento
Manutenção
terceirizados
prestação
de diário e sanitário
atendimento as
coordenados pela serviço continua das
equipes
chamadas
equipe
pela natureza de principais
e
emergências por meio Sejusp/SIPO.
No serviço
capacitando
os
dos tridígitos 190, 197, colapso da equipe essencial.
efetivos
a
193 e denúncias
terceirizada utilizar
mobilizar, a partir
anônimas por meio do os
efetivos
da 2ª fase.
canal 181.
administrativos ou
mobilizados pela
PMMG.

Manutenção
do
funcionamento
da
Central de Bloqueio de
Celulares do Estado de
Minas Gerais – CBLOC

Suspensão
do
cronograma
de
Interiorização
dos
Grupos Regionais de
Monitoramento
à
Explosões de Caixas
Eletrônicos

Equipe
Suporte
/Sipo. No colapso
da equipe principal
utilizar os efetivos
administrativos da
S3I e da SESP.

Necessidade de
prestação
de
serviço continua
pela natureza de
serviço
essencial.

Acompanhamento
diário e sanitário
das
equipes
principais
e
capacitando
os
efetivos
a
mobilizar, a partir
da 2ª fase.
Equipe Suporte
Diminuir
Elaboração
de
Sipo, DPI, Órgãos de possibilidade de novo
de
Segurança
e contágio
cronograma.
Bancos.

Superintendência Educacional de Segurança Pública (SESP)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
Suspensão
das Todos
os Diminuir
a Todas
as
atividades
da servidores
da possibilidade de atividades
Superintendência
Superintendência
contágio.
possíveis serão
Educacional
de lotados na Cidade Preparação
realizadas
por
Segurança Pública na Administrativa.
necessária para meio
de
Cidade Administrativa,
os concursos.
teletrabalho.
a exceção das medidas
de preparação dos
concursos
já
autorizados, realizadas
remotamente.
Manutenção do Corpo Policiais Penais da O Campus I não Servidores
da
da Guarda do Campus I Diretoria
possui muro e guarda
do
Centro
de Operacional
tampouco
trabalharão em
Treinamento.
responsáveis pela segurança,
regime presencial
Fechamento
do guarda. No colapso impossibilitando fazendo a guarda
Campus II.
da equipe principal a retirada da do Campus I do
utilizar os efetivos guarda.
Centro
de
mobilizados pela
Treinamento.
PMMG.

Superintendência de Inteligência e Integração de Informações (S3I)
O que?
Quem?
Por quê?
Como?
Manter o status
Equipes
das Necessidade de Acompanhamento
possível do SEISP
agências central e alimentação so diário e sanitário
das
Forças/ sistema
e das
equipes
Sistema Prisional. assessoramento principais.

No colapso das
equipes principais,
racionalizar
acompanhamentos
com utilização de
efetivos
das
demais agências.

contínuo
e Conhecimento
ininterrupto das dos processos das
autoridades
agências
máximas.
congêneres.

5. PRESCRIÇÕES DIVERSAS
a. Sulot
- Disponibilizar equipamentos para viabilização de videoconferência para as
unidades prisionais, socioeducativas e administrativas conforme planejamento
específico;
- Viabilizar ambiente seguro para que os servidores acessem, remotamente,
sistemas corporativos tais como SIAFI, SISAP, SISAD, dentre outros;
- Viabilizar contratação de transporte (ônibus), em caráter emergencial, para
apoio a movimentação de presos;
- Viabilizar o abastecimento de veículos cedidos por outras corporações;
- Viabilizar o fornecimento de insumos (álcool gel, máscaras, luvas e sabonete
líquido) para assepsia de servidores e internos;
- Viabilizar o fornecimento de material de limpeza adequado para assepsia dos
ambientes das unidades;
- Manter o controle orçamentário, viabilizando conforme legislação, eventuais
remanejamentos orçamentários para acobertar despesas eventuais e/ou revisão de
cotas para garantir os serviços;
- Manter equipes de sobreaviso (24 hrs) nas áreas de RH/DAS, STIC, SIEL e SAGA;
- Solicitar a Intendência a intensificação das medidas de limpeza/higiene/saúde
para Unidades Sejusp na Cidade Administrativa.

b. Ascom
- Acompanhamento de notícias sobre o Coronavírus para consciência situacional;
- Atendimento da imprensa alinhado com a equipe Gerencial Sejusp e a
Subscretaria de Comunicação do Governo;
- Reprodução e produção de material informativo para o público interno, em
alinhamento com a Secretaria de Saúde e Subsecretaria de Comunicação;
- Produção de conteúdo proativo, retificador ou qualquer outro que se fizer
necessário, em alinhamento com a Subsecretaria de Comunicação.

c. Situações Extraordinárias:
- Para efeitos dos níveis de atenção dos servidores para o atendimento das
necessidades prementes durante o período de emergência fica convencionado o
seguinte:
- 1° Fase - Normalidade – Todos os servidores cumprem suas atividades,
conforme o previsto nas normas de cada unidade administrativa.

- 2° Fase - Sobreaviso – Nesta situação, todos os servidores saltarão para
um estágio de atenção, de maneira que, se acionados deverá estar em sua
unidade administrativa em 1 hora após ser acionado.
- 3° Fase - Prontidão - Nesta situação, todos os servidores deverão estar
em condição de responder prontamente a todas as ameaças. Para isto, deverão
estar em sua base em condições de atender à demanda.
- Nas situações de Sobreaviso e Prontidão, o servidor não poderá se
ausentar da cidade.
d. Para atendimento de necessidades específicas, poderão ser realizadas
ligações para solicitação de apoio aéreo das diversas agências estatais.

