
Minas gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sábado, 15 de agosto de 2020 – 13 
- a Resolução SES/MG n° 7.094, 29 de abril de 2020, que define as 
regras do processo de acompanhamento dos indicadores previstos em 
resoluções Estaduais, institui as reuniões Temáticas de Acompanha-
mento e dá outras providências;
- o Memorando .SES/SuBPAS-SrAS-DSMAD .nº 517/2020 que justi-
fica a necessidade de alteração da Deliberação CIB-SU/MG n° 3.192, 
de 20 de julho de 2020;
- o ofício nº 203/2020, de 13 de agosto de 2020, do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde - CoSEMS/MG; e
- a aprovação Ad referendum da CIB-SuS/MG, conforme disposto 
no art . 50 da Deliberação CIBSuS/MG nº 3 .030, de 13 de novembro 
de 2019, que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), das Comissões Intergestores Bipartite Microrregional 
(CIB Micro) e das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregional 
(CIB Macro) do Estado de Minas Gerais .
DELIBErA: 
Art . 1º – Fica alterado o Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
n° 3 .192, de 20 de julho de 2020, que aprovou as regras de adesão, 
execução, acompanhamento, controle e avaliação do incentivo finan-
ceiro de custeio, em caráter excepcional, destinado à realização de 
supervisão clínico-institucional nos Centros de Atenção Psicossocial 
da rede de Atenção Psicossocial do Estado de Minas Gerais, habili-
tados e em funcionamento aguardando habilitação do Ministério da 
Saúde no âmbito da Política Estadual de Saúde Mental, álcool e outras 
Drogas do Estado de Minas Gerais, nos termos do Anexo Único desta 
Deliberação .
Art . 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação . 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020 . 
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA

SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE E
CoorDENADor DA CIB-SuS/MG 

ANExo ÚNICo DA DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .204, DE 
14 DE AGoSTo DE 2020 (disponível no sítio eletrônicowww .saude .
mg .gov .br/cib) . 

rESoLuÇÃo SES/MG Nº 7 .188, DE 14 DE AGoSTo DE 2020 . 
Altera a resolução SES/MG n° 7 .168, de 20 de julho de 2020, que 
institui as regras de adesão, execução, acompanhamento, controle e 
avaliação do incentivo financeiro de custeio, em caráter excepcional, 
destinado à realização de supervisão clínico-institucional nos Centros 
de Atenção Psicossocial da rede de Atenção Psicossocial do Estado de 
Minas Gerais, nos termos que menciona e dá outras providências .
o SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE, no uso de suas atribui-
ções legais que lhe conferem o inciso III do §1º do art . 93 da Constitui-
ção Estadual, e os incisos I e II, do artigo 46, da Lei Estadual nº 23 .304, 
de 30 de maio de 2019, e, considerando:
- a Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre 
as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a orga-
nização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 
providências;
- 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 8 .080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a orga-
nização do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da saúde, 
a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras pro-
vidências; e
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .204, de 14 de agosto de 2020, que 
alterou a Deliberação CIB-SuS/MG n° 3 .192, de 20 de julho de 2020, 
que aprovou as regras de adesão, execução, acompanhamento, controle 
e avaliação do incentivo financeiro de custeio, em caráter excepcional, 
destinado à realização de supervisão clínico-institucional nos Centros 
de Atenção Psicossocial da rede de Atenção Psicossocial do Estado de 
Minas Gerais, habilitados em funcionamento aguardando habilitação 
do Ministério da Saúde no âmbito da Política Estadual de Saúde Men-
tal, álcool e outras Drogas do Estado de Minas Gerais .
rESoLvE: 
Art . 1º – Alterar os artigos 1°, 4º, 5º e 6° da resolução SES/MG n° 
7 .168, de 20 de julho de 2020, que passam a vigorar com as seguin-
tes redações:
“Art . 1º – ( . . .)
Parágrafo único – São considerados para custeio estadual os serviços 
habilitados mediante publicação de Portaria de custeio pelo Ministé-
rio da Saúde que estabelece o recurso do Bloco de Custeio das Ações 
e Serviços Públicos de Saúde e os serviços em funcionamento con-
forme informações apresentadas pelas Superintendências e Gerencias 
regionais de Saúde do estado de Minas Gerais até o dia 3 de julho 
de 2020 .” (nr)
“Art. 4º – Para fazer jus ao recebimento do incentivo financeiro o Muni-
cípio deve possuir em seu território: CAPS I e/ou II e/ou III e/ou AD II 
e/ou AD III e/ou Infantojuvenil, habilitados pelo Ministério da Saúde 
ou em funcionamento aguardando habilitação conforme elencados no 
Anexo II .
§1º – o Plano de Aplicação de recursos Financeiros para Supervisão 
Clínico- Institucional deverá ser enviado por meio de Sistema informa-
tizado para a Gerência/Superintendência regional de Saúde correspon-
dente, no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento do recurso, facul-
tada à SES a prorrogação do prazo pelo mesmo período.
( . . .)
§5º - Fica determinada a devolução dos recursos recebidos caso o muni-
cípio não apresente o Plano de Aplicação do recurso Financeiros den-
tro do prazo informado no §1º deste artigo e/ou não possua aprovação 
do plano .” (nr)
“Art . 5° – ( . . .)
§1º – o instrumento de repasse de que trata o caput deste artigo deverá 
ser assinado até o dia 14 de agosto de 2020 . ( . . .)” (nr)
Art . 6° – ( . . .)
§1º – O prazo para execução do recurso financeiro será de 12 (doze) 
meses, a contar da data de seu recebimento . ( . . .)” (nr)
Art . 2º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação . 

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020 . 
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA

SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE
14 1387359 - 1

DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .206, 
DE 14 DE AGoSTo DE 2020 .

Aprova a alteração da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .179, de 03 de 
julho de 2020, que aprova a alteração e prorrogação do Edital para cre-
denciamento excepcional de Leitos de uTI Adulto e Pediátrico CovID 
- 19, de que trata a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .143, de 04 de abril 
de 2020 .
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 regula-
menta a Lei no 8 .080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a organização do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências;

- a Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019;
- o Decreto NEº 113, de 12 de março de 2020, Declara SITuAÇÃo 
DE EMErGÊNCIA em Saúde Pública no Estado em razão de surto de 
doença respiratória – 1 .5 .1 .1 .0 – Coronavírus e dispõe sobre as medi-
das para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13 .979, de 6 de 
fevereiro de 2020;
- o Decreto nº 47 .886, de 15 de março de 2020, que dispõe sobre medi-
das de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, 
no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral 
respiratória causada pelo agente Coronavírus (CovID- 19), insti-
tui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em 
Saúde do CovID-19 – Comitê Extraordinário CovID-19 e dá outras 
providências;
- o Decreto nº 47 .891, de 20 de março de 2020; que reconhece o estado 
de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo agente 
Coronavírus (CovID-19);
- a Portaria GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em 
todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do coro-
navírus (covid-19);
- a Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 08, de 19 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais a serem ado-
tadas pelo Estado e municípios enquanto durar a SITuAÇÃo DE 
EMErGÊNCIA em saúde pública no Estado;
- 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 
decorrência da pandemia Coronavírus – CovID-19, em todo o terri-
tório do Estado;
- a Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 19, de 22 de 
março de 2020, que dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito do Sis-
tema Estadual de Saúde, enquanto durar o estado de CALAMIDADE 
PÚBLICA em decorrência da pandemia causada pelo agente coronaví-
rus CovID-19, em todo o território do Estado;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .143, de 03 de abril de 2020, que 
aprova o Edital para credenciamento excepcional de Leitos de uTI 
Adulto e Pediátrico, destinados à prestação de serviços de saúde no 
contexto de enfrentamento ao Coronavírus – CovID-19, no âmbito do 
SuS/MG;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .179, de 03 de julho de 2020, que 
aprova a alteração e prorrogação do Edital para credenciamento excep-
cional de Leitos de uTI Adulto e Pediátrico CovID - 19, de que trata a 
Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .143, de 04 de abril de 2020;
- o Plano Estadual de Contingência para emergência em saúde pública 
infecção humana pelo SArS-Cov-2 (doença pelo Coronavírus 
CovID-19);
- a necessidade de reforçar o custeio de ações de saúde para promo-
ver assistência adequada ao paciente, incluindo o manejo clínico 
adequado;
- o ofício nº 206/2020, de 13 de agosto de 2020, do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde - CoSEMS/MG; e
- a aprovação Ad referendum da CIB-SuS/MG, conforme disposto 
no art . 50 da Deliberação CIBSuS/MG nº 3 .030, de 13 de novembro 
de 2019, que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), das Comissões Intergestores Bipartite Microrregional 
(CIB Micro) e das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregional 
(CIB Macro) do Estado de Minas Gerais .
DELIBErA:
Art . 1º - Fica aprovada a alteração do art . 3º da Deliberação CIB-
SuS/MG nº 3 .179, de 03 de julho de 2020, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art. 3º - Para adesão às alterações dispostas no Edital nº 001/2020, as 
Instituições ainda não habilitadas pelo Ministério da Saúde que assina-
ram contratos nos efeitos da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .143, de 
04 de abril de 2020, terão seus contratos revistos com o objetivo dere-
comporseu equilíbrioeconômico-financeiro, por meio de termo aditivo 
ao instrumento contratual, considerando os novos valores das diárias .” 
(nr)
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação .

Belo Horizonte,14 de agosto de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA

SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE E
CoorDENADor DA CIB-SuS/MG

14 1387368 - 1

DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .205, 
DE 14 DE AGoSTo DE 2020 .

Aprova a alteração do Anexo Único a Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 04 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de CovID-19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais .
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;
- a Lei Federal nº 13 .979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as 
medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de impor-
tância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto 
de 2019;
- o Decreto Federal nº 7 .508, de 28 de junho de 2011, que regula-
menta a Lei no 8 .080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre 
a organização do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências;
- o Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, que declara situa-
ção de emergência em Saúde Pública no Estado em razão de surto de 
doença respiratória 1 .5 .1 .1 .0 Coronavírus e dispõe sobre as medidas 
para seu enfrentamento, previstas na Lei Federal nº 13 .979, de 6 de 
fevereiro de 2020;
- o Decreto Estadual nº 47 .886, de 15 de março de 2020, que dis-
põe sobre medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e 
contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de 
doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronaví-
rus (CovID-19), institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e 
Contingenciamento em Saúde do CovID-19 Comitê Extraordinário 
CovID-19 e dá outras providências;
- o Decreto Estadual nº 47 .891, de 20 de março de 2020, que reconhece 
o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo 
agente Coronavírus (CovID-19);
- a Portaria GM/MS nº 454, de 20 de março de 2020, que declara, em 
todo o território nacional, o estado de transmissão comunitária do Coro-
navírus (covid-19);
- a Deliberação do Comitê Extraordinário Covid-19 nº 8, de 19 de 
março de 2020, que dispõe sobre medidas emergenciais a serem adota-
das pelo Estado e municípios enquanto durar a situação de emergência 
em saúde pública no Estado;
- a Nota Informativa Nº 190/2020-CGAHD/DAHu/SAES/MS, que 
visa elucidar questões relacionadas a leitos clínicos CovID/SrAG; 
habilitação de leitos de uTI e letos de suporte ventilatório (LSvP) para 
SrAG/CovID-19;
- 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 coti-
dianos, enquanto durar o estado de calamidade pública em decorrência 
da pandemia Coronavírus CovID-19, em todo o território do Estado;
- a Deliberação do Comitê Extraordinário CovID-19 nº 19, de 22 de 
março de 2020, que dispõe sobre as medidas adotadas no âmbito do 
Sistema Estadual de Saúde, enquanto durar o estado de em decorrência 
da pandemia causada pelo agente Coronavírus CovID-19, em todo o 
território do Estado;

- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .173, de 26 de junho de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único a Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .168, de 04 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência da 
Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de CovID-19, cau-
sada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais;
- os Planos de Contingência Macrorregional do Estado de Minas 
Gerais;
- a necessidade de estruturar a rede hospitalar do Estado de Minas 
Gerais para o enfrentamento do CovID-19, com a disponibilização e 
ampliação de leitos clínicos e leitos de uTI;
- a necessidade de atualizar os Planos de Contingência Macrorregio-
nais, considerado que os mesmos são dinâmicos para prover o enfrenta-
mento da pandemia e garantir a assistência da população;
- o ofício nº 204/2020, de 13 de agosto de 2020, do Conselho das 
Secretarias Municipais de Saúde - CoSEMS/MG; e
- a aprovação Ad referendum da CIB-SuS/MG, conforme disposto 
no art . 50 da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .030, de 13 de novembro 
de 2019, que aprova o regimento Interno da Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), das Comissões Intergestores Bipartite Microrregional 
(CIB Micro) e das Comissões Intergestores Bipartite Macrorregional 
(CIB Macro) do Estado de Minas Gerais .
DELIBErA:
Art . 1º - Fica alterado o Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .168, de 04 de junho de 2020, que aprova o Plano de Contingência 
da Grade Hospitalar para enfrentamento da pandemia de CovID-19, 
causada pelo agente novo Coronavírus, no Estado de Minas Gerais, que 
passa a vigorar nos termos do Anexo Único desta Deliberação .
Parágrafo único - A alteração de que trata o caput deste artigo se refere 
aos ajustes da grade hospitalar dos Planos de Contingência das Macror-
regiões do Estado de Minas Gerais .
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 14 de agosto de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA

SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE E
CoorDENADor DA CIB-SuS/MG

ANExo ÚNICo DA DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .205, DE 
14 DE AGoSTo DE 2020 . (disponível no sítio eletrônicowww .saude .
mg .gov .br/cib) .

14 1387362 - 1

Fundação centro de Hematologia 
e Hemoterapia de minas 
Gerais - HEmomiNAS

Presidente: Júnia Guimarães Mourão Cioffi

PorTArIA PrE N° 228, DE 14 DE AGoSTo DE 2020 .
Aprova o Manual de Normas e Procedimentos para aElaboraçãoe Moni-
toramento de Programas e Ações do PPAG no Sistema SIGPLAN,no 
âmbito da Fundação Hemominas .
A Presidente da Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do 
Estado de Minas Gerais – Hemominas, no uso de sua atribuição esta-
belecidano inciso I do art . 7º, do Decreto n° 45 .822, de 19 de dezembro 
de 2011, rESoLvE:
Art . 1° - Aprovar o Manual de Normas e Procedimentos para a Elabo-
ração e Monitoramento de Programas e Ações do PPAG no Sistema 
SIGPLAN, no âmbito da Fundação Hemominas .
Art . 2° - revogam-se as disposições em contrário, em especial a Porta-
ria PrE Nº 168/2019 de 14 de maio de 2019 .
Art . 3º -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação .

14 1387442 - 1

Fundação Ezequiel Dias - FuNED
Presidente: Maurício Abreu Santos

FÉrIAS PrÊMIo – uSuFruTo:
Concede o afastamento, nos termos do art . 156 da Lei 869/1952, 
Decreto . Nº 43 .285 de 23/04/2003 e resolução nº 22/2003/SEPLAG, 
ao servidor:
MASP 0599591-5, roDrIGo SouZA LEITE, por 03 (três) meses, 
sendo 1 (um) mes ref . ao 1º QQ e 2 (dois) meses ref . ao 2º QQ a partir 
de 14/08/2020 .

roberto Alexandre Braga Gontijo
Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas

14 1387694 - 1

Fundação Hospitalar do Estado de minas Gerais - FHEmiG
Presidente: Fábio Baccheretti vitor

A DIrETorA DE GESTÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPITALAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS - FHEMIG, no uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1 .479, de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, AFASTA PArA ProMoÇÃo DE CAMPANHA 
ELEITorAL, nos termos da Lei Complementar Federal nº 64, de 18/05/1990, sem prejuízo do vencimento e vantagens do cargo, aos servidores:

uNIDADE MASP ADMISSÃo SErvIDor(A) A PArTIr DE
Mov 1 .089 .003-6 02 ANA CArMEM SILvA rEIS 15/08/2020

CSSFE 1 .109 .677-3 01 MAurICIo MIGuEL GADBEM 15/08/2020
CSPD 1 .299 .256-6 01 WALISoN ADrIANo DE JESuS 15/08/2020
CSSFE 1 .281 .197-2 01 HAMILToN BArToLoMEu GArCIA JuNIor 15/08/2020
CSSFE 1 .367 .405-6 01 TASSIA DA CoSTA rIBEIro CAMPoS 15/08/2020
CSPD 1 .037 .812-3 01 CArLoS roBErTo NASCIMENTo 15/08/2020
HrJP 1 .042 .464-6 01 rITA DE CASSIA FErNANDES 15/08/2020
CSSI 1 .211 .261-1 02 NILToN JoSE DA SILvA 15/08/2020
HrJP 1 .198 .411-9 01 ADEMIr BruN 15/08/2020
HrJP 1 .131 .703-9 02 LENIr DA SILvA roMANI oLIvEIrA 15/08/2020
CHPB 1 .042 .644-3 01 SILvANA TEIxEIrA FIEL 15/08/2020
HCM 1 .205 .983-8 04 MICHEL IrrTHuM 15/08/2020
HAC 1 .041 .671-7 01 CLAuDIo ANToNIo DE SouZA 15/08/2020

CSSFE 1 .370 .843-3 01 ELIANE BEZErrA DA SILvA CruZ 15/08/2020
HJK 1 .101 .988-2 03 PATrICIA ALBErGArIA IAMIM 15/08/2020

HJxxIII 1 .220 .598-5 03 vErA GoMES DA SILvA 15/08/2020
HIJPII 1 .041 .217-9 01 DENISE ANTuNES HoSKEN DE Sá 15/08/2020
HIJPII 1 .232 .518-9 01 JoÃoMArCELo SIMÕESGoNZAGA DE SouZA 15/08/2020
HrB 1 .122 .959-8 03 TIAGo Do PrADo roDrIGuES 15/08/2020
HrJP 0 .296 .493-0 01 ELSoN CorrEA DE MELLo JuNIor 15/08/2020
HAC 1 .091 .716-9 02 MArILIA IrANY DoS SANToS 15/08/2020

HJxxIII 1 .194 .781-9 02 PAuLA APArECIDA GoMES 15/08/2020
HJxxIII 1 .220 .256-0 03 MArCIA APArECIDA SANToS Do CArMo 15/08/2020
CHPB 1 .323 .015-6 01 CESAr FErrEIrA BELoTTI LIMA 15/08/2020

A DIrETorA DE GESTÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPITALAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS - FHEMIG, no uso das atri-
buições que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1.479, de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, ALTERA NOME / ESTADO CIVIL, à vista de 
documentosapresentadospelasservidoras:

uNIDADE MASP ADMISSÃo vÍNCuLo NoME / ESTADo CIvIL ALTErAÇÃo PArA

HJK 1 .199 .973-7 01 EFETIvo MArIA DE LurDES FErrEIrA 
ALvES/SoLTEIrA

MArIA DE LurDES 
ALvES DE MEDEIroS/
CASADA

HrAD 1 .307 .823-3 01 EFETIvo vIvIANE PErEIrA PEDroSo, 
CASADA

vIvIANE PErEIrA, 
DIvorCIADA

Mov 1 .194 .961-7 03 EFETIvo THAMArA CrISTINA FEr-
NANDES, SoLTEIrA

THAMArA CrISTINA 
FErNANDES DIAS, 
CASADA

HEM 1 .488 .835-8 01 CoNTrATo ADMINISTrATIvo CLArA roDrIGuES DE 
SouZA BrAZ, SoLTEIrA

CLArA rEGINA DE 
SouZA BrAZ, SoLTEIrA

A DIrETorA DE GESTÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPITALAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS - FHEMIGno uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1 .479, de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, CoNCEDE LICENÇA A GESTANTE, nos termos 
do inciso XVIII do art.7º daCF/1988, por 120 (cento e vinte) dias, às servidoras:

uNIDADE MASP ADMISSÃo vÍNCuLo SErvIDorA A PArTIr DE
HAC 1 .281 .462-0 01 EFETIvo rEJANE FErNANDES QuEIroZ ANDrADE 25/07/2020

MGTx 1 .356 .342-4 01 EFETIvo rAFAELA CABrAL GoNCALvES FABIANo 28/07/2020
HJxxIII 1 .454 .186-6 02 CoNTrATo LETICIA ALvES ANDrADE ALBuQuErQuE 19/07/2020
HrAD 1 .294 .203-3 01 EFETIvo FLAvIA MArTINS DE MELo ArAuJo 17/07/2020
HrAD 1 .242 .218-4 02 EFETIvo LAYANE SILvEIrA BABILoNIA SANToS 05/07/2020

A DIrETorA DE GESTÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPITALAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS - FHEMIG,no uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1 .479, de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, CoNCEDE rEDuÇÃo DE CArGA HorárIA DE 
TrABALHo, para 20 horas semanais, nos termos do art . 1º da Lei nº 9 .401, de 18/12/1986, por 6 (seis) meses, aos servidores:

uNIDADE MASP ADMISSÃo vÍNCuLo SErvIDor(A) A PArTIr DE
HEM 1 .307 .520-5 02 EFETIvo LEIDE LENE BENEvENuTo 18/07/2020
HJK 1 .306 .541-2 01 EFETIvo GLEIDIMAr roCHA SALoME 21/07/2020
Mov 1 .288 .969-7 01 EFETIvo JACQuELINE MArIA MArQuES 11/07/2020
Mov 1 .102 .753-9 01 EFETIvo PAuLA CrISTINA FELIx DE ALMEIDA 18/06/2020
Mov 1 .042 .676-5 01 EFETIvo MArIA rEGINA FoNSECA BATISTA 07/06/2020

HrAD 1 .128 .892-5 03 EFETIvo TALLES HENrIQuE CAIxETA 05/08/2020
HrAD 1 .286 .329-6 02 EFETIvo LIvIA SILvA 01/04/2020
HrAD 1 .305 .532-2 01 EFETIvo EDEr PEDro DA SILvA 28/04/2020
Mov 1 .052 .588-9 01 EFETIvo CASSIA MArIA SANToS PErEIrA 08/07/2020

A DIrETorA DE GESTÃo DE PESSoAS DA FuNDAÇÃo HoSPITALAr Do ESTADo DE MINAS GErAIS - FHEMIG,no uso das atribui-
ções que lhe confere a Portaria Presidencial nº 1 .479 de 24/08/2018, publicada em 25/08/2018, rEGISTrA AFASTAMENTo Por MoTIvo DE 
LuTo, nos termos da alínea “b” do art . 201 da Lei nº 869, de 05/07/1952, por 8 (oito) dias, aosservidores:
uNIDADE MASP ADMISSÃo vÍNCuLo SErvIDor(A) A PArTIr DE

CHPB 381 .975-2 01 EFETIvo NILZA DE SouZA NEvES 28/06/2020
HEM 1 .212 .609-0 01 EFETIvo ELCI TErrA 27/07/2020
HEM 1 .220 .254-5 03 EFETIvo JANAINA APArECIDA DA SILvA 06/07/2020
HEM 1 .484 .679-4 01 EFETIvo MYCAELLA WINIE CArDoSo ToBIAS 22/06/2020
HEM 1 .306 .428-2 01 EFETIvo roSANGELA MArIA SILvA oLIvEIrA 30/07/2020
HAC 1 .091 .013-1 03 EFETIvo rENAN MurTA SoArES DE ALMEIDA 27/07/2020

HIJPII 1 .299 .529-6 01 EFETIvo DJENANE CoSTA MuLLEr CouTo 02/08/2020
HJxxIII 1 .299 .974-4 01 EFETIvo MArIA APArECIDA AMArAL SILvA 02/08/2020
HJxxIII 1 .127 .542-7 02 EFETIvo CLAuDINEIA TEIxEIrA PErEIrA 07/05/2020
HJxxIII 1 .040 .486-1 01 EFETIvo WANDErLEY SorES BArBoSA 07/07/2020

CMT 1 .294 .049-0 01 EFETIvo roSEMArY GoMES DE CArvALHo 12/07/2020
CHPB 1 .380 .221-0 01 CoNTrATo ADMINISTrATIvo ADrIANo DAMAZIo BErNArDo 14/07/2020

 
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 3202008150140300113.
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