
 24 – sábado, 26 de Março de 2022 diário do executivo Minas Gerais 
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .728, de 16 de fevereiro de 2022, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .609, de 11 de novembro de 2021,que aprova a implantação do Serviço 
de Atendimento Móvel de urgência (SAMu 192) nas Macrorregiões de 
Saúde Leste e vale do Aço;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .732, de 16 de fevereiro de 2022, 
que aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG 
n° 3 .278, de 10 de dezembro de 2020, que aprova a atualização das 
regras gerais para implantação, execução, acompanhamento, controle e 
avaliação do Programa uPA 24 horas do Estado de Minas Gerais;
- a Nota Técnica nº 39/SES/urSMAN-CAS/2021, de 02 de dezembro 
de 2021;
- a Pactuação CIB Macro Leste do Sul nº 283, datada de 03 de dezembro 
de 2021;
- a necessidade de adequar o Plano de Ação regional da rede de 
Atenção às urgências da Macrorregião de Saúde Leste/vale do Aço 
do Estado de Minas Gerais, considerando a necessidade de saúde da 
população e especificidade do território; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 283ª reunião ordinária, 
ocorrida em 22 de março de 2022 .
DELIBErA:
Art . 1º – Fica aprovado o primeiro aditivo ao Plano de Ação regional 
da rede de Atenção às urgências da Macrorregião de Saúde Leste/vale 
do Aço, no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas 
Gerais .
 Parágrafo único – o disposto no caput deste artigo consiste na inclusão 
do Hospital CASu Irmã Denise (CNES 6697054) com 15 (quinze) 
leitos para o Centro de Atendimento de urgência Tipo II (Agudo) aos 
Pacientes com Acidente vascular Cerebral (AvC) no Plano de Ação 
regional da Macrorregião de Saúde Leste/vale do Aço .
Art. 2º – Nos termos do aditivo disposto no art. 1º, fica aprovada a 
alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG n° 3 .232, de 
09 de outubro de 2020, nos termos do Anexo II desta Deliberação .
Art . 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 22 de março de 2022 .
FáBIo BACCHErETTI vITor

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

ANExoS I, II e III DA DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .757, DE 
22 DE MArÇo DE 2022 (disponível no sítio eletrônico www .saude .
mg .gov .br/cib) .
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DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .769, 
DE 22 DE MArÇo DE 2022 .

 Aprova as Declarações de Comando Único dos municípios de Astolfo 
Dutra, Manhumirim e São Francisco que assumirão a gestão de seus 
prestadores .
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 setembro 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 
organização 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 financeiros 
na área da saúde;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta 
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 
organização do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 01, de 28 de setembro de 2017, 
que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da 
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de Setembro de 2017, 
que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos 
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único 
de Saúde;
- a resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 2012, que dispõe sobre a 
pactuação tripartite acerca das regras relativas às responsabilidades 
sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), para fins 
de transição entre os processos operacionais do Pacto pela Saúde 
e a sistemática do Contrato organizativo da Ação Pública da Saúde 
(CoAP);
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .349, de 17 de março de 2021, 
que aprova as regras gerais a serem observadas pelos municípios que 
desejarem assumir a gestão dos seus prestadores;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .497, de 19 de agosto de 2021, que 
aprova a alteração da Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .349, de 17 de 
março de 2021, que dispõe sobre as regras gerais a serem observadas 
pelos municípios que desejarem assumir a gestão dos seus prestadores;
- a Nota Técnica nº 18/SES/SuBrEG-SCP-DPPI/202, que tem o 
objetivo de orientar sobre a operacionalização do processo de pleito 
de municípios ao Comando Único, de acordo com a Deliberação CIB-
SuS/MG nº 3 .349, de 17 de março de 2021, que aprova as regras gerais 
a serem observadas pelos municípios que desejarem assumir a gestão 
dos seus prestadores e Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .497, de 19 de 
agosto de 2021, que aprova a alteração da Deliberação CIB-SuS/MG 
nº 3 .349/2021;
- o Termo de Ciência nº 037, da CIB Micro Leopoldina/Cataguases, de 
09 de março de 2022, referente ao município de Astolfo Dutra;
- o Termo de Ciência nº 12/2022, da CIB Micro Manhuaçu, de 08 de 
março de 2022, referente ao município de Manhumirim;
- o Termo de Ciência nº 10, da CIB Micro Brasília de Minas/São 
Francisco, de 10 de março de 2022, referente ao município de São 
Francisco; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG, em sua 283ª reunião ordinária, 
ocorrida em 22 de março de 2022 .
DELIBErA:
Art . 1º - Ficam aprovadas as Declarações de Comando Único dos 
municípios de Astolfo Dutra, Manhumirim e São Francisco que 
assumirão a gestão de seus prestadores .
 Parágrafo único - A gestão de que trata o caput deste artigo implica, 
ao respectivo município, assumir as responsabilidades relativas à 
seleção, cadastramento, contratação, regulação, controle, avaliação e 
pagamento dos prestadores utilizando os recursos financeiros de média 
e alta complexidade (MAC) .
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação, 
considerando:
a) Município de Astolfo Dutra: efeitos financeiros a partir de julho/2022, 
parcela 08/2022;
b) Município de Manhumirim: efeitos financeiros a partir de 
novembro/2022, parcela 12/2022; e
c) Município de São Francisco: efeitos financeiros a partir de 
julho/2022, parcela 08/2022 .

Belo Horizonte, 22 de março de 2022 .
 FáBIo BACCHErETTI vITor

SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE E
CoorDENADor DA CIB-SuS/MG
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DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .761, 
DE 22 DE MArÇo DE 2022 .

 Aprova a habilitação dos Centros de Atendimento de urgência aos 
pacientes com Acidente vascular Cerebral (AvC) na Macrorregião de 
Saúde Leste do Sul .
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 setembro 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 
organização 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 financeiros 
na área da saúde;

- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta 
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 
organização do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências;
- a Portaria GM/MS nº 2 .048, de 05 de novembro de 2002, que 
aprova o regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de urgência e 
Emergência;
- a Portaria de Consolidação nº 3, de 28 de setembro de 2017, que 
consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde;
- a Nota Técnica nº 39/SES/urSMAN-CAS, de02 de dezembro de 
2021, que trata da solicitação de habilitação para Centro de AvC na 
Micro Manhuaçu - Macro Leste do Sul(tipo II no Hospital Cesar Leite 
e tipo I no Hospital Padre Júlio Maria);
- a Pactuação CIB Macro Leste do Sul nº 283, de 03 de dezembro de 
2021, que trata da pactuação da habilitação para Centro de AvC na 
Micro Manhuaçu - Macro Leste do Sul(tipo II no Hospital Cesar Leite 
e tipo I no Hospital Padre Júlio Maria);
- o déficit de leitos em Centro de Atendimento de Urgência aos pacientes 
com Acidente vascular Cerebral (AvC) no Estado de Minas Gerais; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 283ª reunião ordinária, 
ocorrida em 22 de março de 2022 .
DELIBErA:
Art . 1º – Fica aprovada a habilitação dos Centros de Atendimento de 
urgência aos pacientes com Acidente vascular Cerebral (AvC) na 
Macrorregião de Saúde Leste do Sul, nos termos do Capítulo I, Título 
vIII, Livro II, do Anexo III, da Portaria de Consolidação nº 03, de 28 
de setembro de 2017, a saber:
I – Centro de Atendimento de urgência aos pacientes com Acidente 
vascular Cerebral (AvC) - Tipo II, com 09 (nove) leitos para o Hospital 
César Leite, do município de Manhuaçu (CNES 2173166); e
II – Centro de Atendimento de urgência aos pacientes com Acidente 
vascular Cerebral (AvC) - Tipo I, para o Hospital Padre Júlio Maria, de 
município de Manhumirim (CNES 2114763) .
Art . 2º – o custeio referente à habilitação dos Leitos de retaguarda 
para a rede de Atenção às urgências, em Centro de Atendimento de 
urgência aos Pacientes com Acidente vascular Cerebral, deverá ser 
realizado com fonte federal, após publicação de Portaria específica do 
Ministério da Saúde .
Art . 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 22 de março de 2022 .
FáBIo BACCHErETTI vITor

SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE E
CoorDENADor DA CIB-SuS/MG
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DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .751, 
DE 22 DE MArÇo DE 2022 .

 revoga a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .298, de 28 de dezembro 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 setembro 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 
organização 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 financeiros 
na área da saúde;
- a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta 
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 
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 Estadual nº 45 .468, 13 de setembro de 2010, que dispõe 
sobre as normas de transferência, controle e avaliação das contas de 
recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 2, de 28 de setembro de 2017, 
que dispõe sobre a consolidação das normas sobre as políticas nacionais 
de saúde do Sistema Único de Saúde;
- a Portaria de Consolidação GM/MS nº 6, de 28 de setembro de 2017, 
que dispõe sobre a consolidação das normas sobre o financiamento e a 
transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde do 
Sistema Único de Saúde;
- a Portaria GM/MS nº 3 .047, de 28 de novembro de 2019, que atualiza 
o elenco de medicamentos e insumos disponíveis no SUS e define a 
responsabilidade pela compra e distribuição desses fármacos entre 
estados, municípios e a união;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .043, de 13 de novembro de 2019, 
que aprova as normas de financiamento e gestão do Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF), no âmbito do SuSMG, as 
diretrizes para a descentralização de recursos e dá outras providências;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .298, de 28 de dezembro de 2020, 
que aprova a segunda parcela do incentivo financeiro excepcional 
para a competência de 2020, visando a transferência de recursos aos 
municípios mineiros para a aquisição de medicamentos básicos;
- a resolução SES/MG nº 7 .364, de 28 de dezembro de 2020, que 
dispõe sobre a segunda parcela do incentivo financeiro excepcional 
para a competência de 2020, visando a transferência de recursos aos 
municípios mineiros para a aquisição de medicamentos básicos;
- o cancelamento dos respectivos empenhos e revestimento dos valores 
referentes a normativa em questão no exercício de 2021; e
- a aprovação da CIB-SuS/MG em sua 283ª reunião ordinária, 
ocorrida em 22 de março de 2022 .
DELIBErA:
Art . 1º - Fica revogada a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .298, de 28 de 
dezembro de 2020, que aprova a segunda parcela do incentivo financeiro 
excepcional para a competência de 2020, visando a transferência de 
recursos aos municípios mineiros para a aquisição de medicamentos 
básicos, e aprovada a revogação de seu Anexo Único, nos termos do 
Anexo Único desta Deliberação .
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação . 

Belo Horizonte, 22 de março de 2022 . 
FáBIo BACCHErETTI vITor

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

ANExo ÚNICo DA DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .751, DE 
22 DE MArÇo DE 2022 (disponível no sítio eletrônicowww .saude .
mg .gov .br/cib) .

rESoLuÇÃo SES/MG Nº 8 .061, DE 22 DE MArÇo DE 2022 .
 revoga a resolução SES/MG nº 7 .364, de 28 de dezembro de 2020, 
que dispõe sobre a segunda parcela do incentivo financeiro excepcional 
para a competência de 2020, visando a transferência de recursos aos 
municípios mineiros para a aquisição de medicamentos básicos .
o SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE, no uso de suas atribuições 
legais que lhe confere o art . 93, § 1º, da Constituição 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 organização 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 financeiros 
na área da saúde;
 - a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que regulamenta 
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 
organização do Sistema Único de Saúde - SuS, o planejamento da 
saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e dá outras 
providências; e
 - a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .751, de 22 de março de 2022, que 
revoga a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .298, de 28 de dezembro de 
2020 .
rESoLvE:
 Art . 1º - Fica revogada a resolução SES/MG nº 7 .364, de 28 de 
dezembro de 2020, que dispõe sobre a segunda parcela do incentivo 
financeiro excepcional para a competência de 2020, visando a 
transferência de recursos aos municípios mineiros para a aquisição de 
medicamentos básicos .
 Art . 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação . 

 Belo Horizonte, 22 de março de 2022 .
FáBIo BACCHErETTI vITor

SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE
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Fundação centro de Hematologia 
e Hemoterapia de minas 
Gerais - HEmomiNAS

Presidente: Júnia Guimarães Mourão Cioffi

o(A) Presidente do(a) Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia 
do Estado de Minas Gerais nomeia, nos termos do art . 14, II, da Lei 
nº 869, de 5 de julho de 1952, do art . 1º, § 2º da Lei Delegada nº 175, 
de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45 .537, de 27 de janeiro 
de 2011, CELIA rEGINA DE FrEITAS JACoB, MASP 1204926-8, 
para o cargo de provimento em comissão DAI-18 CH1100098, de 
recrutamento amplo .
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Fundação Ezequiel Dias - FuNED
Presidente: Eduardo Campos Prosdocimi

PorTArIA FuNED N .º 025, DE 24 DE MArÇo DE 2022
Dispõe sobre a anulação e concessão de atos de progressão e promoção na carreira da servidora JAMILE BArBoSA, ocupante de cargo de 
provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, em razão do cumprimento da sentença proferida na Ação 
ordinária, Processo nº . 5089511-14 .2020 .8 .13 .0024; conforme Despacho nº . 95/2022/SEPLAG/DCrS-JurÍDICo e Memorando .FuNED/Pro nº . 
198/2022,
o PrESIDENTE DA FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS-FuNED, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo art . 7º, incisos III e vII do 
Decreto Nº . 47 .910, de 07/04/2020, e
CoNSIDErANDo o disposto nos artigos 17, 18 e 20 da Lei Nº . 15 .62, de 13/01/2005;
CoNSIDErANDo a obrigação de fazer exarada nos autos Ação ordinária, Processo nº . 5089511-14 .2020 .8 .13 .0024;
CoNSIDErANDo o conteúdo do Despacho nº . 95/2022/SEPLAG/DCrS-JurÍDICo;
CoNSIDErANDo o conteúdo do Memorando .FuNED/Pro nº . 198/2022;
CONSIDERANDO o ato do Sr. Governador do Estado, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado - “Minas Gerais”, de 19/03/2021, página 
4, coluna 2;
rESoLvE:
Art . 1º ANuLAr a progressão na carreira, após conclusão do estágio probatório, nos termos do artigo 17, c/c art . 20 da Lei nº 15 .462/2005, de 13 
de janeiro de 2005, da servidora ocupante de cargo de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, na forma 
do Anexo I desta Portaria .
Art . 2º ANuLAr as progressões na carreira, nos termos do artigo 17 da Lei nº 15 .462/2005, de 13 de janeiro de 2005, da servidora ocupante de cargo 
de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, na forma do Anexo I desta Portaria .
Art . 3º ANuLAr as promoções na carreira, nos termos do artigo 18 da Lei nº 15 .462/2005, de 13 de janeiro de 2005, da servidora ocupante de cargo 
de provimento efetivo das carreiras do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, na forma do Anexo I desta Portaria .
Art . 4º CoNCEDEr a progressão na carreira, após conclusão do estágio probatório, nos termos do artigo 17, c/c art . 20 da Lei nº 15 .462/2005, de 
13 de janeiro de 2005, em cumprimento da sentença proferida na Ação ordinária, Processo nº . 5089511-14 .2020 .8 .13 .0024; conforme Despacho nº . 
95/2022/SEPLAG/DCRS-JURÍDICO e Memorando.FUNED/PRO nº. 198/2022 e ato do Sr. Governador do Estado, publicado no Diário Oficial dos 
Poderes do Estado - “Minas Gerais”, de 19/03/2021, página 4, coluna 2, à servidora ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal 
da Fundação Ezequiel Dias, na forma do Anexo II desta Portaria .
Art . 5º CoNCEDEr as progressões na carreira, nos termos do artigo 17 da Lei nº 15 .462/2005, de 13 de janeiro de 2005, em cumprimento da 
sentença proferida na Ação ordinária, Processo nº . 5089511-14 .2020 .8 .13 .0024; conforme Despacho nº . 95/2022/SEPLAG/DCrS-JurÍDICo e 
Memorando.FUNED/PRO nº. 198/2022 e ato do Sr. Governador do Estado, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado - “Minas Gerais”, 
de 19/03/2021, página 4, coluna 2, à servidora ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, na forma 
do Anexo II desta Portaria .
Art . 6º CoNCEDEr a promoção na carreira, nos termos do artigo 18 da Lei nº 15 .462/2005, de 13 de janeiro de 2005, em cumprimento em 
cumprimento da sentença proferida Ação ordinária, Processo nº . 5089511-14 .2020 .8 .13 .0024; conforme Despacho nº . 95/2022/SEPLAG/DCrS-
JURÍDICO e Memorando.FUNED/PRO nº. 198/2022 e ato do Sr. Governador do Estado, publicado no Diário Oficial dos Poderes do Estado - “Minas 
Gerais”, de 19/03/2021, página 4, coluna 2, à servidora ocupante de cargo de provimento efetivo do Quadro de Pessoal da Fundação Ezequiel Dias, 
na forma do Anexo II desta Portaria .
Art . 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à respectiva vigência .

Belo Horizonte, aos 24 de março de 2022 .
 EDuArDo CAMPoS ProSDoCIMI
 Presidente da Fundação Ezequiel Dias

ANExo I
(a que se referem os arts . 1º, 2º e 3º da PorTArIA FuNED Nº 025/2022)

NoME MASP ADM CArrEIrA NIvEL GrAu PuBLICAÇÃo vIGENCIA
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST I B 16/09/2010 30/07/2010
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST I C 15/02/2013 01/01/2013
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST I D 14/03/2015 01/01/2015
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST II A 09/06/2016 01/01/2016
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST II B 28/02/2018 01/01/2018
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST II C 10/01/2020 01/01/2020
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST III A 13/03/2021 01/01/2021

 ANExo II
(a que se refere os arts . 4º, 5º e 6º da PorTArIA FuNED Nº 025/2022)

NoME MASP ADM CArrEIrA NIvEL GrAu vIGENCIA
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST III B 30/07/2010
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST III C 01/01/2013
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST III D 01/01/2015
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST Iv A 01/01/2016
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST Iv B 01/01/2018
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST Iv C 01/01/2020
JAMILE BArBoSA 604657-7 1 AST Iv D 01/01/2022
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AFASTAMENTo Por MoTIvo LuTo
CoNCEDE AFASTAMENTo Por MoTIvo DE LuTo nos termos 
do art . 201, alínea “b”, da Lei 869 de 05/07/1952, por 08 dias a 
servidora Ana Paula Machado de Jesus Masp . 14295554, a partir de 
28/01/2022, falecimento da mãe;
a servidora Luciene Bueno Campos Masp . 14295190, a partir de 
13/02/2022, falecimento do irmão;
ao servidor João Batista Alves Machado Masp . 11424470, a partir de 
12/02/2022, falecimento da mãe;
a servidora Elisangela Ferreira da Silva Masp . 14295265, a partir de 
20/02/2022, falecimento da mãe;
a servidora Maria Luiza Alencar Sales Masp . 11786571, a partir de 
22/022022, falecimento do irmão .
CoNCEDE LICENÇA GESTANTE nos termos do Inciso xvIII do 
art .7º da CF/1988, conf . Art . 1º da resolução Nº 2 .342 de 16/10/92 e 
parágrafo único, por um período de 120 dias, com prorrogação por 
mais 60 dias conforme Lei nº 18879 de 27/05/2010 a servidora Isabella 
Moraes Teodoro, Masp . 14294920, a partir de 20/02/2022 .
CoNCEDE LICENÇA GESTANTE nos termos do Inciso xvIII do 
art .7º da CF/1988, conf . Art . 1º da resolução Nº 2 .342 de 16/10/92 e 
parágrafo único, por um período de 120 dias, a contratada temporária 
Stephanie Assis de Almeida, Masp .14964829, a partir de 29/01/2022 .
rEGISTrA rEASSuNÇÃo Por MoTIvo ANTECIPADo DE LIP, 
nos termos do art . 183 da Lei nº 869 de 5/7/1952 da servidora Karyne 
de Carvalho Gomes, MASP 14302806, Técnico de Saúde e Tecnologia 
II, a partir de 25/03/2022 .

Chefe da Divisão de Gestão de Pessoas
Gerusa Mirela Mendes Torquato
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o(A) Presidente do(a) Fundação Ezequiel Dias exonera, nos termos do 
art . 106, alínea “b”, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, e do Decreto 
nº 45 .537, de 27 de janeiro de 2011, MArIA rEGINA GuIMArAES 
DE PAuLA, MASP 14497242, do cargo de provimento em comissão 
DAI-6 EZ1100032 .

o(A) Presidente do(a) Fundação Ezequiel Dias nomeia, nos termos do 
art . 14, II, da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952, do art . 1º, § 2º da Lei 
Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, e do Decreto nº 45 .537, 
de 27 de janeiro de 2011, rICHArD WAGNEr ABrAS rIBEIro 
SoBrINHo, para o cargo de provimento em comissão DAI-6 
EZ1100032, de recrutamento amplo .

o(A) Presidente do(a) Fundação Ezequiel Dias designa, nos termos do 
artigo 9º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007 e o Decreto nº 
45 .537, de 27 de janeiro de 2011, LuCIANA SouZA DE oLIvEIrA, 
MASP 13737721, para a função gratificada FGI-1 EZ1100231.
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oPÇÃo Por CoMPoSIÇÃo rEMuNErATÓrIA
 Concede opção por Composição remuneratória nos termos do art . 20, 
II, da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, com nova redação 
dada pelo art . 16 da Lei Delegada nº 182, de 21/01/2011 a servidora 
DEBorA MorEIrA CoSTA Masp 13561329, pela remuneração 
do cargo de EPGS I, acrescido de 50% da remuneração do cargo em 
Comissão de vICE-PrESIDENTE vP-EZ01, a contar de 24/03/2022 .
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 PorTArIA FuNED Nº 26, DE 25 DE MArÇo DE 2022
 Altera a composição da Comissão de Ética Pública da Fundação 
Ezequiel Dias .
 o Presidente da Fundação Ezequiel Dias – FuNED, no uso das 
atribuições que lhe conferem a Lei Estadual 22 .257, de 27 de julho de 
2016 e o Decreto nº 47 .910 de 07 de abril de 2020, e considerando
 o Código de Conduta Ética do Agente Público do Estado de Minas 
Gerais;
 o Decreto 46 .644, de 06 de novembro de 2014;
 a Deliberação CoNSET nº 11 de 08 de julho de 2009; e a
 Portaria Funed nº64 de 13 de setembro de 2019, rESoLvE:
 Art . 1º Designar os servidores abaixo discriminados, para 
comporem a Comissão de Ética Pública da Fundação Ezequiel Dias 
- CoMETICAP
 I . Ana Paula Cordeiro Pereira Teixeira - MASP: 1210291-9 - Membro 
titular – Presidente;
 II . Ana Carolina Lemos Albano - MASP:1 .186 .045-9– Membro titular
 III . Josiane Aparecida Basilia dos Santos - MASP: 1 .373 .483-5– 
Membro titular
 Iv . Maria de Fátima Fassy - MASP: 1 .036 .662-3 – Membro suplente
v . Geiza Gonçalves de Azevedo . MASP: 752 .985-2 – Membro 
suplente
 Art . 2º As demais disposições, seguem inalteradas .
 Art . 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação

 Belo Horizonte, 25 de março de 2022
Eduardo Campos Prosdocimi

Presidente da Fundação Ezequiel Dias
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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 3202203260014530124.


