
minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 09 de novembro de 2019 – 19 
- o Ofício nº 148/2019/DAEVS/SVS/MS, de 15 de outubro de 2019, 
com informações para subsidiar o processo de pactuação na Comis-
são Intergestores Bipartite, prevista na Portaria n° 2.663/GM/MS, de 
09 de outubro de 2019, que define novos valores do PFVS por Uni-
dade Federada;
- o Ofício nº 160/2019, de 08 de novembro 2019, do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/MG; e
- a aprovação Ad Referendum da CIB-SUS/MG, conforme disposto 
no art. 48 da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.280, de 17 de fevereiro 
de 2016, que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), das Comissões Intergestores regionais (CIr) e das 
Comissões regionais Ampliadas (CIrA) do Estado de Minas Gerais .

DELIBErA:

Art . 1º - Ficam aprovados os valores anuais do Piso Fixo de vigilân-
cia em Saúde (PFvS), do Grupo de vigilância em Saúde, do Bloco de 
Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, no âmbito do Estado 
de Minas Gerais, nos termos da Portaria MS/GM nº 2.663, de 9 de 
outubro de 2019 .

Art . 2º - o Piso Fixo de vigilância em Saúde do Estado de Minas 
Gerais, do Grupo de vigilância em Saúde, do Bloco de Custeio das 
Ações e Serviços Públicos de Saúde, no montante de r$109 .640 .342,87 
(cento e nove milhões, seiscentos e quarenta mil, trezentos e quarenta 
e dois reais e oitenta e sete centavos), será composto, nos termos do 
art. 2º Portaria GM/MS nº 2.663, de 9 de outubro de 2019, da seguinte 
forma:
I - r$ 34 .035 .585,46 (trinta e quatro milhões, trinta e cinco mil, qui-
nhentos e oitenta e cinco e quarenta e seis centavos), a serem repassa-
dos do Fundo Nacional para o Fundo Estadual de Saúde; e
II - r$ 75 .604 .757,41 (setenta e cinco milhões, seiscentos e quatro mil, 
setecentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos), a serem repassa-
dos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde .

Art . 3º - os valores anuais do Piso Fixo de vigilância em Saúde (PFvS) 
do Estado e dos municípios descritos no Anexo I desta Deliberação 
passarão a vigorar com efeitos financeiros a partir de 1º de novembro 
de 2019, conforme art. 8º, da Portaria MS/GM nº 2.663, de 9 de outu-
bro de 2019 .

Art . 4º - o cálculo do PFvS considerou a População Estimada IBGE 
2017, nos termos do art. 3º da Portaria MS/GM nº 2.663, de 9 de outu-
bro de 2019, com base na estratificação das unidades federadas em 
função da situação epidemiológica e grau de dificuldade operacional 
para execução das ações de vigilância em saúde, os valores “per capita” 
de referência estadual e os valores mínimos “per capita” municipais, 
para capitais e municípios que compõem sua região metropolitana, 
conforme art. 435 da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 
setembro de 2017:
I – “per capita” de referência estadual: r$ 5,19 (cinco reais e deze-
nove centavos);
II - “per capita” para capital e municípios que compõem sua região 
metropolitana: r$ 4,15 (quatro reais e quinze centavos); e
III - “per capita” para os demais municípios: r$ 3,11 (três reais e onze 
centavos) .
Parágrafo único – os municípios cujo valor per capita configurou um 
montante abaixo dos critérios acima permaneceram com o mesmo valor 
financeiro recebido até outubro de 2019.

Art . 5º - Estão incorporados ao PFvS das unidades Federadas os valo-
res referentes ao Incentivo Financeiro de Custeio para Implantação e 
Manutenção de Ações e Serviços Públicos Estratégicos de vigilância 
em Saúde (IEvS), das ações e serviços de registro de Câncer de Base 
Populacional, de vigilância Epidemiológica Hospitalar, de vigilância 
Sentinela da Influenza, do Projeto Vida no Trânsito e do Serviço de 
Verificação de Óbitos.

Art . 6º – o valor referente ao Laboratório de Saúde Pública (LACEN) 
de Minas Gerais, que faz parte do Piso variável de vigilância em Saúde 
da Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), será repassado por meio 
do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde, Grupo 
de vigilância em Saúde, no montante anual de r$6 .780 .000,00 (seis 
milhões, setecentos e oitenta mil reais), correspondendo ao valor men-
sal de R$565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais) até a fina-
lização do processo de reestruturação da rede Nacional de Laborató-
rios de Saúde Pública .

Art . 7º – As Secretarias Municipais de Saúde listadas no Anexo II desta 
Deliberação, que permanecerem com o mesmo valor do PFvS estabe-
lecido pela Portaria GM/MS nº 2.510/2017 pela ausência de Agentes de 
Combate às Endemias (ACE) elegíveis, que venham a cadastrar ACE 
elegíveis para fins de recebimento da Assistência Financeira Comple-
mentar da união (AFC), deverão informar a Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB) para pactuação dos novos valores do PFvS e formali-
zação à Secretaria de Vigilância em Saúde/Ministério da Saúde (SVS/
MS) para os devidos encaminhamentos quanto à publicação de nova 
portaria autorizativa .
§ 1º - A SVS/MS irá monitorar o cadastramento dos ACE pelos muni-
cípios no Sistema de Cadastramento de Estabelecimentos de Saúde 
(SCNES), após o recebimento da resolução da CIB prevista no caput, 
para fins da efetivação dos repasses da AFC e do Incentivo Financeiro 
para fortalecimento de políticas afetas à atuação dos ACE (IF) .
§ 2º - A medida que os municípios cadastrarem os ACE elegíveis para 
fins de recebimento da Assistência Financeira Complementar da União 
(AFC) e pactuado em Comissão Intergestores Bipartite (CIB), o valor 
será descontado do PFvS da SES-MG .

Art . 8º - os recursos federais relativos ao Bloco de Custeio das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde serão transferidos em parcelas mensais, 
correspondentes a 1/12 (um doze avos) dos valores estabelecidos no 
Anexo Único desta Deliberação, pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), 
diretamente aos Fundos Estadual e Municipal de Saúde, conforme dis-
tribuição aprovada pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), nos 
termos do art. 5º da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de 
setembro de 2017 .

Art. 9º - Fica revogada a Deliberação CIB-SUS/MG nº 1.560, de 21 
de agosto de 2013, que aprova o ajuste do Piso Fixo de vigilância em 
Saúde no Estado de Minas Gerais .

Art . 10 - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2019 .

CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA
SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE E

COORDENADOR DA CIB-SUS/MG

ANEXOS I E II DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº3.028, DE 08 
DE NOVEMBRO DE 2019 (disponível no sítio eletrônicowww.saude.
mg.gov.br/cib).
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ExPEDIENTE DA DIrETorIA DE 
ADMINISTrAÇÃo DE PESSoAL

CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da 
CE/1989, aos servidores: Masp 0349377-2, Delaine Mota Massen-
sini, referente ao 5º quinquênio adm., a partir de 07/10/2019; Masp 
0359299-5, Luiz Henrique Alvarenga Catão, referente ao 7º quinquê-
nio adm., a partir de 12/10/2019; Masp 0361771-9, Renilson Gonçal-
ves de Matos, referente ao 9º quinquênio adm., a partir de 04/10/2019; 
Masp 0365553-7, André Pimenta de Souza, referente ao 6º quinquê-
nio adm., a partir de 20/10/2019; Masp 0368017-0, Cláudia Oliveira 
Barbosa, referente ao 6º quinquênio adm., a partir de 20/10/2019; 
Masp 0371741-0, Suzi Lázara Dias da Silva, referente ao 4º quinqu-
ênio adm., a partir de 01/11/2019; Masp 0371812-9, Renato Caval-
canti Pinto, referente ao 5º quinquênio adm., a partir de 25/10/2019; 
Masp 0373231-0, Elaine Freitas reis da Silva, referente ao 5º quin-
quênio adm., a partir de 11/10/2019; Masp 0374352-3, Rosa Maria 
dos Santos, referente ao 5º quinquênio adm., a partir de 30/10/2019; 
Masp 0382053-7, Ana Maria de oliveira Teixeira, referente ao 6º quin-
quênio adm., a partir de 20/10/2019; Masp 0382281-4, Reidel Gon-
çalves, referente ao 7º quinquênio adm., a partir de 22/10/2019; Masp 
0382466-1, rosimeide Aparecida da Silva, referente ao 6º quinquênio 
adm., a partir de 30/10/2019; Masp 0383445-4, Juliane Peres Pereira 
Veiga, referente ao 7º quinquênio adm., a partir de 27/10/2019; Masp 
0384025-3, umberto Abadio resende dos reis, referente ao 7º quin-
quênio adm., a partir de 11/10/2019; Masp 0384960-1, Terezinha de 
Oliveira, referente ao 7º quinquênio adm., a partir de 30/10/2019; 

Masp 0385089-8, Jacqueline Ferreira da Silva, referente ao 7º quin-
quênio adm., a partir de 11/10/2019; Masp 0388123-2, Paulo Sérgio 
rocha Moreira da Silva, referente ao 9º quinquênio adm ., a partir de 
28/11/2016, Masp 0913539-3, Ângela Beatriz Ribeiro de Paiva, refe-
rente ao 6º quinquênio adm., a partir de 06/10/2019; Masp 0913564-1, 
Marcia de oliveira Dias, referente ao 7º quinquênio adm ., a partir de 
14/10/2019; Masp 0914121-9, Regina Celi Costa da Silveira, referente 
ao 5º quinquênio adm., a partir de 10/10/2019; Masp 0915776-9, Rose-
mary Mendes Magalhães vida Gomes, referente ao 7º quinquênio adm ., 
a partir de 27/10/2019; Masp 0916020-1, Silka Delgado de Almeida 
Assis, referente ao 6º quinquênio adm., a partir de 17/10/2019; Masp 
0918898-8, Solange Ferreira, referente ao 7º quinquênio adm ., a partir 
de 25/10/2019.
CoNCEDE ADICIoNAL Por TEMPo DE SErvIÇo, nos termos do 
artigo 113 do ADCT da CE/1989, c/c o inciso XIV do artigo 37 da 
CR/1988, aos servidores: Masp 0365553-7, André Pimenta de Souza, 
a partir de 20/10/2019; Masp 0368017-0, Cláudia Oliveira Barbosa, a 
partir de 20/10/2019; Masp 0382053-7, Ana Maria de Oliveira Teixeira, 
a partir de 20/10/2019; Masp 0382466-1, Rosimeide Aparecida da 
Silva, a partir de 30/10/2019; Masp 0913539-3, Ângela Beatriz Ribeiro 
De Paiva, a partir de 06/10/2019; Masp 0916020-1, Silka Delgado de 
Almeida Assis, a partir de 17/10/2019.
ANuLA o ato referente à servidora: Masp 0382053-7, Ana Maria 
de oliveira Teixeira, referente ao 5º quinquênio adm ., publicado em 
08/11/2014 com vigência em 28/10/2014, em cumprimento à resolu-
ção 007/2006.
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da 
CE/1989, à servidora: Masp 0382053-7, Ana Maria de Oliveira Tei-
xeira, referente ao 5º quinquênio adm., a partir de 20/10/2014, em cum-
primento à resolução 007/2006.
ANuLA o ato referente ao servidor: Masp 0220910-4, admissão 2, João 
Eduardo de Andrade, referente ao 3º quinquênio adm ., publicado em 
05/06/2019 com vigência em 03/06/1999, 4º quinquênio adm., publi-
cado em 05/06/2019 com vigência em 01/06/2004, 5º quinquênio adm., 
publicado em 05/06/2019 com vigência em 31/05/2009 e 6º quinqu-
ênio administrativo e adicional por tempo de serviço, publicado em 
05/06/2019 com vigência em 30/05/2014 e 7º quinquênio adm., publi-
cado em 05/06/2019 com vigência em 02/06/2019, conforme nota téc-
nica nº . 8785322 .
CONCEDE QUINQUÊNIO, nos termos do artigo 112, do ADCT, da 
CE/1989, ao servidor: Masp 0220910-4, admissão 2, João Eduardo de 
Andrade, referente ao 3º quinquênio adm., a partir de 23/03/1999, 4º 
quinquênio adm., a partir de 21/03/2004, 5º quinquênio adm., a partir 
de 20/03/2009 e 6º quinquênio adm., a partir de 19/03/2014 e 7º quin-
quênio adm., a partir de 22/03/2019.
CoNCEDE ADICIoNAL Por TEMPo DE SErvIÇo, nos termos do 
artigo 113 do ADCT da CE/1989, c/c o inciso XIV do artigo 37 da 
CR/1988, ao servidor: Masp 0220910-4, admissão 2, João Eduardo de 
Andrade, a partir de 19/03/2014.
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DIrETorIA DE ADMINISTrAÇÃo DE PESSoAL
FÉrIAS PrÊMIo - TorNA SEM EFEITo
TorNA SEM EFEITo o ato de gozo de férias prêmio referente ao 
(s) servidor (es): Masp 375773-9, JOSE HENRIQUE DORIGUETTO, 
publicado em 05/06/2019, por 1 mês (es) referente (s) ao 6º quinquênio 
a partir de 02/01/2020.
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ExPEDIENTE DA DIrETorIA DE 
ADMINISTrAÇÃo DE PESSoAL

rEGISTrA oPÇÃo Por CoMPoSIÇÃo rEMuNErATÓrIA, nos 
termos do inciso II do art. 27 da Lei Delegada nº 174 de 26/1/2007, com 
nova redação dada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182 de 21/01/11, da 
servidora ALINE CoSTA rEZENDE, MASP 669425-1, pela remune-
ração do cargo efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde-
EPGS, acrescida de 50% da remuneração do cargo de provimento em 
comissão DAD-3, SA1100838, a partir de 08/10/2019.

rEGISTrA oPÇÃo Por CoMPoSIÇÃo rEMuNErATÓrIA, nos 
termos do inciso II do art. 27 da Lei Delegada nº 174 de 26/1/2007, 
com nova redação dada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182 de 21/01/11, 
da servidora TATIANA MACIEL LADEIA GoNCALvES, MASP 
669465-7, pela remuneração do cargo efetivo de Especialista em Polí-
ticas e Gestão da Saúde-EPGS, acrescida de 50% da remuneração do 
cargo de provimento em comissão DAD-4, SA1101802, a partir de 
16/10/2019.

rEGISTrA oPÇÃo Por CoMPoSIÇÃo rEMuNErATÓrIA, nos 
termos do inciso II do art. 27 da Lei Delegada nº 174 de 26/1/2007, com 
nova redação dada pelo art. 7º da Lei Delegada nº 182 de 21/01/11, da 
servidora JoAo PAuLo DA CoSTA, MASP 1396970-4, pela remune-
ração do cargo efetivo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde-
EPGS, acrescida de 50% da remuneração do cargo de provimento em 
comissão DAD-3, SA1101474, a partir de 04/11/2019.

rETIFICAÇÃo
Retificação à publicação de 01/11/2019, pág.17, Col.04
referente rEGISTrA oPÇÃo Por CoMPoSIÇÃo rEMuNE-
rATÓrIA da servidora CAroLINE MAIA SPINoLA, MASP 
1206253-5 .
onde se lê: CAroLINE MAIA SPINoLAI
Leia-se: CAroLINE MAIA SPINoLA
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DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.027, 
DE 07 DE NovEMBro DE 2019 .

Aprova as movimentações financeiras nos tetos estadual e municipais 
na Programação Pactuada e Integrada/ PPI Assistencial, do Estado de 
Minas Gerais, oriundas do recurso alocado referente Portaria GM/MS 
nº 258, de 18 de fevereiro de 2019 para a 12ª (décima segunda) parcela 
do exercício de 2019 .

A Comissão Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do 
Estado de Minas Gerais - CIB-SUS/MG, no uso de suas atribuições 
que lhe conferem o art . 14-A da Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setem-
bro de 1990, e o art . 32 do Decreto Federal nº 7 .508, de 28 de junho de 
2011 e considerando:
- a Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as 
condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organiza-
ção e o funcionamento dos serviços correspondentes;
- a Lei Federal nº 8 .142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre 
a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde/
SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos finan-
ceiros na área da saúde;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regula-
menta o § 3º do art . 198 da Constituição Federal para dispor sobre os 
valores mínimos a serem aplicados anualmente pela união, Estados, 
Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde; 
estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a 
saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas 
com saúde nas 3 (três) esferas de governo; revoga dispositivos das Leis 
nos 8 .080, de 19 de setembro de 1990, e 8 .689, de 27 de julho de 1993; 
e dá outras providências;
- o Decreto Federal nº 7 .508, de 28 de junho de 2011, que regulamenta a 
Lei nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a organização 
do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, a assistên-
cia à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras providências;
- a Portaria GM/MS nº 258, de 18 de fevereiro de 2019, que estabelece 
recurso do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde a 
ser incorporado ao Grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade 
Ambulatorial e Hospitalar - MAC do Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.896, de 20 de fevereiro de 2019, 
que aprova a alteração da Deliberação CIBSUS/MG nº 2.857, de 05 de 
dezembro de 2018, e a inclusão de novas diretrizes para a Média Com-
plexidade Hospitalar e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.917, de 20 de março de 2019, que 
aprova as regras dos encontros de contas da Alta Complexidade em 
oncologia para o primeiro semestre de 2019 e nova metodologia dos 
custos médios para as cirurgias oncológicas;
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.949, de 18 de junho de 2019, que 
aprova a alocação do recurso para adaptação, manutenção e reposição 
de Órteses, Próteses e Meios Auxiliares de Locomoção/auditiva na 
Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS/MG e dá outras 
providências;

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.953, de 18 de junho de 2019, que 
altera o art. 2° e os Anexos I e III da Deliberação CIB-SUS/MG n° 
2 .849, de 05 de dezembro de 2018 da linha de cuidado da Saúde Bucal 
na Programação Pactuada Integrada de Minas Gerais (PPI/MG);
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.959, de 17 de julho de 2019, que 
aprova a reprogramação dos procedimentos do Glaucoma no âmbito da 
Programação Pactuada e Integrada e dá outras providências .
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.948, de 18 de julho de 2019, que 
aprova os novos Serviços Especializados de Reabilitação em Deficiên-
cia Intelectual da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência do SUS/
MG, provenientes do Plano operativo do Estado de Minas Gerais;
- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.980, de 11 de agosto de 2019, que 
aprova o Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal e Saúde 
Auditiva na Infância, no âmbito do Sistema Único de Saúde de Minas 
Gerais;
- a Resolução CES/MG nº 016, de 12 de dezembro de 2016, que dispõe 
sobre aprovação do Plano Estadual de Saúde de Minas Gerais para o 
quadriênio 2016-2019;
- a incorporação de r$192 .000 .000,00, oriundo da Portaria GM n° 258, 
de 18 de fevereiro de 2019, no teto MAC/PPI em 4 parcelas no ano de 
2019 fugindo da rotina de programação da mesma em 1/12 e a esco-
lha do Estado em programar parte deste recurso ainda no ano de 2019 
gerando valor negativo no teto, visto que o lastro orçamentário do teto 
MAC/PPI deixa de existir no momento que o Ministério (SISMAC) 
deixa de considera-la no teto na competência maio/2019;
- a partir da competência agosto de 2019 o Ministério da Saúde nos 
informou, via e-mail e telefone, que não será mais possível o recebi-
mento do teto do estado de Minas Gerais com valores negativos, visto 
que estão implantando um novo módulo no sistema SISMAC/PPI que 
não aceita valores negativos;
- o Ofício nº 159/2019, de 07 de novembro de 2019, do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde - COSEMS/MG; e
- a aprovação Ad Referendum da CIB-SUS/MG, conforme disposto 
no art. 48 da Deliberação CIB-SUS/MG nº 2.280, de 17 de fevereiro 
de 2016, que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), das Comissões Intergestores regionais (CIr) e das 
Comissões regionais Ampliadas (CIrA) do Estado de Minas Gerais .

DELIBErA:

Art. 1º – Fica aprovada as movimentações financeiras nos tetos esta-
dual e municipais na Programação Pactuada e Integrada/ PPI Assisten-
cial, do Estado de Minas Gerais, oriundas do recurso alocado referente 
Portaria GM/MS nº 258, de 18 de fevereiro de 2019 para a 12ª (décima 
segunda) parcela do exercício de 2019 .
§ 1º – O Anexo I desta Deliberação apresenta os impactos financeiros 
nos tetos de média e alta complexidade da PPI/MG do Estado e Muni-
cípios, considerando a programação da média complexidade hospitalar 
com alocação de recursos referentes a Portaria GM/MS n° 258/19.
§ 2º – O Anexo II desta Deliberação apresenta os impactos financeiros 
nos tetos de média e alta complexidade da PPI/MG do Estado e Muni-
cípios, considerando a programação de oncologia de alta complexidade 
com alocação de recursos referentes a Portaria GM/MS n° 258/19.
§ 3º – O Anexo III desta Deliberação apresenta os impactos financeiros 
nos tetos de média e alta complexidade da PPI/MG do Estado e Municí-
pios, considerando o Encontro de Contas de oncologia de alta comple-
xidade com recursos referentes a Portaria GM/MS n° 258/19.
§ 4º – O Anexo IV desta Deliberação apresenta os impactos financeiros 
nos tetos de média e alta complexidade da PPI/MG do Estado e Municí-
pios, considerando a programação da linha de cuidado da Saúde Bucal, 
com alocação de recursos referentes a Portaria GM/MS n° 258/19.
§ 5º – O Anexo V desta Deliberação apresenta os impactos financei-
ros nos tetos de média e alta complexidade da PPI/MG do Estado e 
Municípios, considerando a programação da linha de cuidado da Saúde 
Auditiva, com alocação de recursos referentes a Portaria GM/MS n° 
258/19.
§ 6º – O Anexo VI desta Deliberação apresenta os impactos financeiros 
nos tetos de média e alta complexidade da PPI/MG do Estado e Muni-
cípios, considerando a programação da linha de cuidado do Glaucoma, 
com alocação de recursos referentes a Portaria GM/MS n° 258/19.
§ 7º – O Anexo VII desta Deliberação apresenta os impactos financeiros 
nos tetos de média e alta complexidade da PPI/MG do Estado e Muni-
cípios, considerando a programação da Deliberação CIB-SUS/MG n° 
2 .948, de 18 de junho de 2019 (SErDI), com alocação de recursos refe-
rentes a Portaria GM/MS n° 258/19.
§ 8º – O Anexo VIII desta Deliberação apresenta os impactos finan-
ceiros nos tetos de média e alta complexidade da PPI/MG do Estado 
e Municípios, considerando a programação da Deliberação CIB-SUS/

MG n° 2 .980, de 21 de agosto de 2019 (Triagem Auditiva Neonatal), 
com alocação de recursos referentes a Portaria GM/MS n° 258/19.

Art . 2º – Para municípios com gestão de seus prestadores que tiveram 
impacto financeiro, em seus tetos MAC/PPI, oriundo da Portaria GM/
MS n° 258/19 o Ministério da Saúde irá operacionalizar a transferência 
financeira dos recursos fundo a fundo.
Parágrafo único – A movimentação financeira nos tetos Municipais, 
referente a alocação dos recursos referentes a Portaria GM/MS n° 
258/19, apresenta-se consolidada, em valores mensais, no Anexo IX 
desta Deliberação .

Art . 3º – Para municípios sob gestão do estado que tiveram impacto 
financeiro, em seus tetos MAC/PPI, oriundo da Portaria GM/MS n° 
258/19 o Estado de Minas Gerais irá operacionalizar a transferência 
financeira dos recursos aos seus prestadores.
Parágrafo único – A movimentação financeira no teto dos Municípios 
sob gestão do estado, referente a alocação dos recursos referentes a Por-
taria GM/MS nº 258/19, apresenta-se consolidada, em valores mensais, 
no Anexo x desta Deliberação .

Art . 4º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros a partir da 12ª (décima segunda) parcela do 
exercício de 2019 .

Belo Horizonte, 07 de novembro de 2019 .

CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA
SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE

COORDENADOR DA CIB-SUS/MG

ANExoS I, II, III, Iv, v, vI, vII, vIII, Ix E x DA DELIBErAÇÃo 
CIB-SUS/MG Nº 3.027, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019(disponível 
no sítio eletrônicowww.saude.mg.gov.br/cib).
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NoTIFICAÇÃo DA GErÊNCIA CoLEGIADA DA 
SuPErINTENDÊNCIA DE vIGILÂNCIA SANITárIA 

DVMC.SVS. n. 55/19– 1320.01.0041377/2019-71

o Superintendente de vigilância Sanitária – Presidente da Gerên-
cia Colegiada da Superintendência de vigilância Sanitária, no uso de 
suas atribuições e de acordo com oincisoIvdo Artigo 3º da resolu-
ção nº 2999 de 16/11/2011, referenda o Termo de Inutilização 17/19 
– 1320.01.0041377/2019-71, referente aos produtos -ÁGUA SANI-
TárIA CrISTAL- fabricado pela empresaLuCIDALvA roDrI-
GuES DoS SANToS 02454739631 (CrISTAL ProDuToS DE 
LIMPEZA),CNPJ 27.884.259/0001-07, cujo endereço era RUA NAPO-
LEÃo PErES DE ArAÚJo, Nº 102, BAIrro IZAIAS PErEIrA, 
JANAÚBA/MG, que se encontram interditados cautelarmente pelo seu 
detentor, tendo em vista que a empresa teve sua inscrição estadual bai-
xada em 17/07/2019. O detentor deverá comprovar a inutilização dos 
produtos, apresentando o comprovante para vigilância Sanitária Local . 

Publique-se e notifique-se!
Belo Horizonte, 05 de Novembro de 2019 .

Presidente da Gerência Colegiada da 
Superintendência de vigilância Sanitária .
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ExTrATo DE DESIGNAÇÃo
Extrato da Designação dos Gestores e Fiscais do Contrato nº 
9219099/2019. Gestor: Luís Filipe Santos Duarte, Masp 752880-5, 
Substituto: Diego Luciano Meireles, Masp 1241790-3; Fiscal: Danuza 
Aparecida de Paiva, Masp 752687-4, Substituta: Maria Laura Scapola-
tempore Starling, Masp 1472523-8 . Partes Contratantes: Secretaria de 
Estado de Saúde (SES/MG) e a COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA 
INForMACAo Do ESTADo DE MINAS GErAIS-ProDEMGE, 
CNPJ n° 16.636.540/0001-04.
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DIrETorIA DE ADMINISTrAÇÃo DE PESSoAL
FÉrIAS-PrÊMIo – rETIFICAÇÃo
rETIFICA os atos de gozo de Férias Prêmio referente ao(s) servidor (es):

MASP Nome Publicação onde se lê: Leia-se:
349539-7 Maria Aparecida Meneses de oliveira 13/03/2008 1m vig. 01/04/2008 3°QQ 1m vig. 01/04/2008 4°QQ

CONCEDE 03 (três) meses de Férias Prêmio, nos termos do §4ºdo artigo 31 da CE/1989, ao(s) servidor (es):
Masp Nome Quinquênio/Ref. vigência

388189-3 Deborah Patrícia Yunes Soares 6° 22/07/2016
1204698-3 Lívia Noronha Tourinho 2° 14/08/2018
288435-1 Paulo Cesar Ferreira Almas 5° 04/07/2016
290393-8 Ailton Saraiva Paiva 6° 28/12/2015
290377-1 Francisco Carlos Cardoso de Campos 6° 15/09/2016
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Fundação Ezequiel Dias - FuNED
Presidente: Maurício Abreu Santos

PorTArIA FuNED Nº 78, DE 08 DE NovEMBro DE 2019 .

Dispõe sobre a anulação e concessão de atos de progressão e promoção na carreira do servidor JoÃo CESAr DA SILvA, ocupante do cargo de pro-
vimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, em razão do cumprimento da decisão judicial, Processo nº 5104774-
28.2016.8.13.0024 e Nota de Diligência nº. 564/2019.

o PrESIDENTE da Fundação Ezequiel Dias, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo foram conferidas pelo art . 7º, incisos III e vII 
do Decreto Nº. 45.712, de 29/08/2011, e
CONSIDERANDO o disposto nos artigos 17, 18 e 21 da Lei Nº. 15.62, de 13/01/2005;
CoNSIDErANDo a obrigação de fazer exarada nos autos do Processo Nº . 5104774-28 .2016 .8 .13 .0024;
CONSIDERANDO o conteúdo da Nota de Diligência nº. 564/2019,
rESoLvE:
Art. 1º - ANULAR as progressões na carreira, nos termos do artigo 17 da Lei nº 15.462/2005, de 13 de janeiro de 2005, do servidor ocupante do cargo 
de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, na forma do Anexo I desta Portaria.
Art. 2º - ANULAR a promoção na carreira, nos termos do artigo 18 da Lei nº 15.462/2005, de 13 de janeiro de 2005, do servidor ocupante do cargo 
de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, na forma do Anexo I desta Portaria.
Art. 3º - CONCEDER a promoção por escolaridade adicional na carreira, nos termos do artigo 21 da Lei nº 15.462/2005, de 13 de janeiro de 2005, em 
cumprimento à obrigação de fazer exarada nos autos do Processo nº 5104774-28.2016.8.13.0024 e ao conteúdo da Nota de Diligência nº. 564/2019, 
ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, na forma do Anexo II desta Portaria.
Art . 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à respectiva vigência .

Belo Horizonte, 08 de novembro de 2019 . 
Maurício Abreu Santos

Presidente

ANExo I
(a que se referem os arts. 1º e 2º da PORTARIA FUNED Nº /2019)

NoME MASP ADM CArGo NIvEL GrAu PuBLICAÇÃo vIGÊNCIA
JoÃo CESAr DA SILvA 1205403-7 1 TST III A 14/01/2017 06/01/2017
JoÃo CESAr DA SILvA 1205403-7 1 TST III B 16/03/2019 06/01/2019

ANExo II
(a que se refere o art. 3º da PORTARIA FUNED Nº /2019)

NoME MASP ADM CArrEIrA NIvEL GrAu vIGÊNCIA
JoÃo CESAr DA SILvA 1205403-7 1 TST III A 21/03/2016
JoÃo CESAr DA SILvA 1205403-7 1 TST Iv A 21/03/2018

 
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 3201911082348570119.
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