
minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo sexta-feira, 30 de dezembro de 2016 – 63 
– no resultado Final do concurso público regido pelo Edital SEPLAG/
SEDS nº . 08/2013, no que se refere ao lote de vagas da 4ª riSP – Juiz 
de Fora – Masculino, publicado na presente data;

INFORMAM a reclassificação do lote de vagas da 4ª RISP – Juiz de 
Fora – Masculino, passando o candidato CLAuDiNEi APArECiDO 
MArTiNS – inscrição 1114337-1, a ocupar a 36ª posição, o 37º lugar 
passando a ocupar a 38ª posição, e assim sucessivamente .

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2016 .

FrANCiSCO KuPiDLOWSKi
Secretário de Estado de Administração Prisional

HELvÉCiO MirANDA MAGALHÃES JÚNiOr
 Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
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EDiTAL SEPLAG/SEDS Nº . 08/2013 de 06 de dezembro de 2013

CONCurSO PÚBLiCO PArA PrOviMENTO DE 
CArGOS DA CArrEirA DE AGENTE DE SEGurANÇA 

PENiTENCiáriO DO QuADrO DE PESSOAL DA 
SECrETAriA DE ESTADO DE ADMiNiSTrAÇÃO PESSOAL

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a Secre-
taria de Estado de Administração Prisional – SEAP – e o instituto Bra-
sileiro de Formação e Capacitação – iBFC, no uso de suas atribuições, 
considerando o Edital supramencionado e o regulamento do Curso de 
Formação Técnico Profissional - 6ª etapa:

CONSiDErANDO que em cumprimento a liminar concedida nos 
autos do processo nº . 1 .0000 .15 .063683-5/001, o candidato EWEr-
TON TAriZ PACHECO – inscrição 1048456-6 – foi convocado para 
participar do 2º GruPAMENTO do Curso de Formação Técnico Pro-
fissional – 6ª ETAPA do Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013, de caráter 
eliminatório e classificatório para a carreira de Agente de Segurança 
Penitenciário, nos termos de ato publicado em 30 de julho de 2016 no 
Diário Oficial dos Poderes do Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO que conforme Resultado final do 2º GRUPA-
MENTO do Curso de Formação Técnico Profissional – 6ª etapa do 
Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013, o candidato EWErTON TAriZ 
PACHECO – inscrição 1048456-6 – foi aprovado, obtendo a nota 78;

CONSiDErANDO que conforme ato que tornou público o resul-
tado Final do concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEDS nº . 
08/2013, no que se refere ao lote de vagas da 2ª riSP – Contagem 
– Masculino, o candidato EWErTON TAriZ PACHECO – inscrição 
1048456-6, obteve nota final de 87,5 pontos, classificando-se em 599º 
lugar .

INFORMAM a reclassificação do lote de vagas da 2ª RISP – Contagem 
– Masculino, passando o candidato EWErTON TAriZ PACHECO – 
inscrição 1048456-6, a ocupar a 599º posição, o 599º lugar passando a 
ocupar a 600ª posição, e assim sucessivamente .

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2016 .

FrANCiSCO KuPiDLOWSKi
Secretário de Estado de Administração Prisional

HELvÉCiO MirANDA MAGALHÃES JÚNiOr
 Secretário de Estado de Planejamento e Gestão

29 911306 - 1
rEMOvE “Ex OFFiCiO”, nos termos do art . 80, da lei nº 869, de 
5/7/1952, o(s) servidor(es), sem ônus para o Estado:
MASP 1187523-4, ALiNE MArA DE OLivEirA SiLvA, referente 
ao cargo Efetivo Agente de Segurança Penitenciário, de PrESiDiO 
ANTONiO DuTrA LADEirA, para CENTrAL iNTEGrADA DE 
ESCOLTA DO SiSTEMA PriSiONAL - riBEirÃO DAS NEvES .

Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2016 .
FrANCiSCO KuPiDLOWSKi

Secretário de Estado de Administração Prisional
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GOvErNO DO ESTADO DE MiNAS GErAiS
EDiTAL SEPLAG/SEDS Nº . 08/2013 de 06 de dezembro de 2013

CONCurSO PÚBLiCO PArA PrOviMENTO DE CArGOS DA 
CArrEirA DE AGENTE DE SEGurANÇA PENiTENCiáriO 
DO QuADrO DE PESSOAL DA SECrETAriA DE ESTADO DE 
ADMiNiSTrAÇÃO PESSOAL

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, a Secre-
taria de Estado de Administração Prisional – SEAP – e o instituto Bra-
sileiro de Formação e Capacitação – iBFC, no uso de suas atribuições, 
considerando o Edital supramencionado e o regulamento do Curso de 
Formação Técnico Profissional - 6ª etapa:

CONSiDErANDO que em cumprimento a decisão proferida, em sede 
de liminar, nos autos do Mandado de Segurança nº . 1 .0000 .16 .048925-
8/000, a candidata GiSELE APArECiDA viEirA FErrEirA DOS 
SANTOS – inscrição 1001201-0 – foi convocado para participar do 
2º GRUPAMENTO do Curso de Formação Técnico Profissional – 6ª 
ETAPA do Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013, de caráter eliminatório 
e classificatório para a carreira de Agente de Segurança Penitenciário, 
nos termos de ato publicado em 22 de julho de 2016 no Diário Oficial 
dos Poderes do Estado de Minas Gerais;

CONSIDERANDO que conforme Resultado final do 2º GRUPA-
MENTO do Curso de Formação Técnico Profissional – 6ª etapa do 
Edital SEPLAG/SEDS nº 08/2013, a candidata GiSELE APArECiDA 
viEirA FErrEirA DOS SANTOS – inscrição 1001201-0 – foi apro-
vada, obtendo a nota 92;

CONSiDErANDO que conforme ato que tornou público o resul-
tado Final do concurso público regido pelo Edital SEPLAG/SEDS nº . 
08/2013, no que se refere ao lote de vagas da 2ª riSP – Contagem 
– Feminino, a candidata GiSELE APArECiDA viEirA FErrEirA 
DOS SANTOS – inscrição 1001201-0, obteve nota final de 102,5 pon-
tos, classificando-se em 14º lugar.

INFORMAM a reclassificação do lote de vagas da 2ª RISP – Con-
tagem – Feminino, passando a candidata GiSELE APArECiDA 
viEirA FErrEirA DOS SANTOS – inscrição 1001201-0, a ocupar 
a 14º posição, o 14º lugar passando a ocupar a 15ª posição, e assim 
sucessivamente .

Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2016 .
FrANCiSCO KuPiDLOWSKi

Secretário de Estado de Administração Prisional
HELvÉCiO MirANDA MAGALHÃES JÚNiOr

 Secretário de Estado de Planejamento e Gestão
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Secretaria de 
Estado de Saúde

Expediente
 SECrETAriA DE ESTADO DE SAÚDE
 DirETOriA DE ADMiNiSTrAÇÃO DE PESSOAL
 FÉriAS PrÊMiO – rETiFiCAÇÃO
 rETiFiCA OS ATOS de concessão de férias prêmio referente aos 
servidores: Masp 0372030-7 MAriA DE FATiMA MArTiNS SOA-
rES GOMES, referente ao 1º decênio publicado em 30/07/2016: onde 
se lê a partir de 06/05/1991, leia-se 02/08/1991, referente ao 1º quin-
quênio publicado em 30/07/2016: onde se lê a partir de 31/05/1992, 
leia-se a partir de 03/08/1996, referente ao 2º quinquênio publicado 
em 30/07/2016: onde se lê a partir de 31/05/1997, leia-se 02/08/2000, 
referente ao 3º quinquênio publicado em 30/07/2016: onde se lê a par-
tir de 30/05/2002 leia-se a partir de 02/08/2006, referente ao 4º quin-
quênio publicado em 30/07/20016: onde-se lê a partir de 29/05/2007, 
leia-se a partir de 03/08/2011, referente ao 5º quinquênio publicado 
em 06/08/2016: onde-se lê a partir de 30/05/2012, leia-se a partir de 

03/08/2016, conforme nota técnica 0594/2016; MASP 915354-5 SAN-
DrA MAriA, referente ao 5º quinquênio publicado em 30/01/2013: 
onde se lê a partir de 22/12/2012, leia-se a partir de 20/04/2011; 
MASP 903762-3 JuSSANDrA SANTOS SiLvA HErMANN, refe-
rente ao 1º quinquênio publicado em 25/05/2013: onde se lê a partir 
de 02/08/1993, leia-se a partir de 26/08/1993, referente ao 2º quin-
quênio publicado em 25/05/2013: onde se lê a partir de 02/08/1998, 
leia-se a partir de 26/08/1998, referente ao 3º quinquênio publicado 
em 25/05/2013: onde se lê a partir de 01/08/2003, leia-se a partir de 
25/08/2003, referente ao 4º quinquênio publicado em 25/05/2013: 
onde se lê a partir de 30/07/2008, leia-se a partir de 23/08/2008, refe-
rente ao 5º quinquênio publicado em 06/09/2013: onde se lê a partir de 
29/07/2013, leia-se a partir de 22/08/2013, conforme Nota Técnica n° 
595/2016; MASP 913302-6, DuLCiNEi DE ALMEiDA CArvALHO, 
referente ao 2º quinquênio publicado em 22/11/2016: onde se lê a partir 
de 14/06/2009, leia-se a partir de 15/06/2004; Masp 0383161-7 CAr-
LOS ALBErTO DE ANDrADE, referente ao 1º quinquênio publicado 
em 30/07/2016: onde se lê a partir de 28/10/2001, leia-se a partir de 
30/10/2001, referente ao 4º quinquênio publicado em 30/07/2016: onde 
se lê a partir de 27/10/2006, leia-se 29/10/2006, referente ao 5º quinqu-
ênio publicado em 30/07/2016: onde se lê a partir de 26/10/2011 leia-se 
a partir de 28/40/2011 .
 rETiFiCAO(S) ATO(S) de gozo de férias-prêmio referente ao(s) ser-
vidor (es): Masp 385862-8, MAriA rOSALiA PErEirA BArBOSA, 
publicado em 08/10/2016: onde se lê por 1 mês referente ao 5º quinqu-
ênio a partir de 18/01/2017, leia-se por 1 mês referente ao 5º quinquê-
nio a partir de 17/01/2017 . Masp 669397-2 rAFAELA DA SiLvEirA 
PiNTO, publicado em 23/12/2016: onde se lê por 1 mês referente ao 
1º quinquênio a partir de 24/01/2017, leia-se por 1 mês referente ao 1º 
quinquênio a partir de 06/02/2017 .
 FÉriAS PrÊMiO – CONCESSÃO
 CONCEDE TrÊS MESES DE FÉriAS-PrÊMiO, nos termos do 
§4ºdo artigo 31 da CE/1989, ao(s) servidor (es): Masp 0285705/0, 
CiCErO ANTONiO SANTiAGO COuTO, referente ao 6º quinquênio 
de exercício, a partir de 20/08/2016; Masp 0338130/8, ANDrEiA BOr-
GES DE ArAuJO, referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 
14/10/2016; Masp 0382939/7, SANDrA MAriA PErEirA viEirA, 
referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 30/12/2016;
Masp 0383045/2, MArGAriDA MAriA CHAvES, referente ao 6º 
quinquênio de exercício, a partir de 26/10/2016; Masp 0383161/7, 
CArLOS ALBErTO DE ANDrADE, referente ao 6º quinquênio 
de exercício, a partir de 30/10/2016; Masp 0383375/3, MAriA DE 
LOurDES MOrEirA DruMOND, referente ao 6º quinquênio de 
exercício, a partir de 14/10/2016; Masp 0384043/6, ANA MAriA DE 
ALMEiDA ArAuJO, referente ao 6º quinquênio de exercício, a par-
tir de 26/10/2016; Masp 0384149/1, MAriA DE FATiMA SANTOS, 
referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 26/10/2016; Masp 
0384178/0, MAriA ZiLDA DA CruZ ASSiS, referente ao 6º quin-
quênio de exercício, a partir de 26/10/2016; Masp 0384196/2, PAuLO 
EMiLiO DE BArrOS rEiS, referente ao 6º quinquênio de exercício, a 
partir de 26/10/2016; Masp 0384366/1, MAriA LuCiA FLOr BENE-
DiTO, referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 14/10/2016; 
Masp 0384550/0, BENEDiTA ASSuNCAO rADA rODriGuES DE 
OLiv, referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 05/11/2016; 
Masp 0384614/4, LAurA FABiANA DE SOuZA DOS rEiS, referente 
ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 09/11/2016; Masp 0384627/6, 
MArA NiLZA MADurEirA DE CASTrO SiMAO, referente ao 
6º quinquênio de exercício, a partir de 09/11/2016; Masp 0384698/7, 
NiZiA APArECiDA NOGuEirA DE ALvArENGA E, referente ao 
6º quinquênio de exercício, a partir de 03/12/2016; Masp 0386676/1, 
MAriA APArECiDA DE ANDrADE KrAuSS, referente ao 6º quin-
quênio de exercício, a partir de 09/11/2016; Masp 0391586/5, DEiLA 
MAriA DE CASTrO ANDrADE, referente ao 6º quinquênio de exer-
cício, a partir de 10/11/2016; Masp 0915354/5, SANDrA MAriA, 
referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 21/04/2016; Masp 
0916088/8, DENiSE GuErrA MACHADO TErrA, referente ao 
6º quinquênio de exercício, a partir de 26/10/2016; Masp 0916216/5, 
AurOrA CriSTiNA DE ALMEiDA, referente ao 6º quinquênio de 
exercício, a partir de 23/10/2016; Masp 0916445/0, ZENAiDE SOA-
rES DE OLivEirA, referente ao 6º quinquênio de exercício, a par-
tir de 26/10/2016; Masp 0917684/3, ADiLSON APArECiDO DiAS 
DE OLivEirA, referente ao 6º quinquênio de exercício, a partir de 
24/10/2016; 0371882-2 ANGELO ALENCAr MACiELLO viANA, 
referente ao 4º quinquênio de exercício, a partir de 04/01/2012 .
 FÉriAS PrÊMiO – AFASTAMENTO
 AuTOriZA AFASTAMENTO PArA GOZO DE FÉriAS-PrÊMiO 
nos termos da resolução SEPLAG nº22, de 25/4/2003 ao(s) servidor 
(es): Masp 0913940-3, Maria Auxiliadora de Paula, por 1 mês(es) 
referente(s) ao 6º quinquênio a partir de 01/12/2016 .

 PrOCESSO ADMiNiSTrATivO – CONCLuSÃO
A DirETOrA DA DirETOriA DE ADMiNiSTrAÇÃO DE PES-
SOAL CONCLui PrOCESSO ADMiNiSTrATivO instaurado pela 
SGP/DAP/CCBA de nº 0147559-1320/2016-0 (Sipro) / 00019317-
1321-2016 (Siged) e publicado nas “Minas Gerais” de 01/11/2016 
referente à servidora ruTH MAriA ArAÚJO OLivEirA, MASP: 
367 .709-3, que determina providenciar o arquivamento do processo 
considerando que houve a decadência prevista no Art . 19, da reso-
lução SEPLAG nº 37/2005, o que nos impede realizar qualquer revi-
são dos 1º, 2º, 3º e 4º quinquênios administrativos . Desta forma não 
haverá prejuízo para a servidora, visto que os valores foram percebidos 
de boa-fé e incorporados ao seu patrimônio . Já o 5º quinquênio será 
concedido com vigência a partir de 07/03/2016, uma vez considerada 
a data de efetivo exercício identificada em ficha funcional, após a con-
clusão deste processo .
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Secretaria de Estado de Saúde

 Extrato de Portaria SES nº . 107/2016 . O Secretário de Estado de Saúde 
Adjunto/MG, no uso da sua competência delegada por meio da resolu-
ção SES-MG nº 5121, de 22 de janeiro de 2016, e com fulcro no art . 219 
da Lei nº 869, de 05 de julho de 1952, Estatuto dos Funcionários Públi-
cos Civis do Estado de Minas, tendo em vista a solicitação feita pela 
Sr .Presidente da Comissão Processante constituída pela Portaria SES 
nº 091/2016, com extrato publicado em 23/09/2016, ao Núcleo de Cor-
reição Administrativa da Auditoria Setorial – NuCAD/AS, rESOLvE 
reconduzir a comissão processante por mais 60 dias a contar do dia da 
publicação dessa portaria, até sua conclusão .
Nalton Sebastião Moreira da Cruz
Secretário de Estado de Saúde Adjunto .
Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2016 .
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Expediente da Diretoria de Administração de Pessoal
Torna-se sem efeito a publicação de quinquênio administrativo em 
29/12/2016, referente aos servidores: Masp 0280787/3, Marly Silva 
Pereira; Masp 0288711/5, Alzira Dayrell Pedroso; Masp 0289947/4, 
Olavo Aparecido ulhôa; Masp 0289956/5, Francisca Salete vilela; 
Masp 0292382/9, ideraldo de Aguiar Melo; Masp 0292906/5, Talita 
regina Amaral e Silva Gadben; Masp 0333233/5, Wânia Mary Martins; 
Masp 0349847/4, Eustáquio Claret dos Santos; Masp 0383256/5, Maria 
Cristina Martins Moreira; Masp 0914454/4, Celina Alves Pereira; Masp 
0914511/1, vera Lucia P . do Nascimento; Masp 0917141/4, Magda de 
Franco; Masp 0917146/3, Zilda Marques de Lacerda; Masp 0917520/9, 
Nilda da Costa Chaves Coelho . Motivo: Publicação indevida .
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 SECrETAriA DE ESTADO DE SAÚDE

 DirETOriA DE ADMiNiSTrAÇÃO DE PESSOAL
 FÉriAS-PrÊMiO EM ESPÉCiE (voluntária)

 CONvErTE FÉriAS-PrÊMiO EM ESPECiE, nos termos do Artigo 
1º, § 1º, inciso i, do Decreto 44 .391, de 3/10/2006, ao(s) servidor(es): 
Masp 0355109-0, Afonso vito de Assis, referente ao saldo de 15 dias 
mes(es); Masp 0914618-4, Ana Maria Fernandes, referente ao saldo de 
3 mes(es); Masp 0375241-7, Jose rodrigues rocha Goncalves, refe-
rente ao saldo de 8 mes(es); Masp 0382655-9, valquiria dos Santos, 
referente ao saldo de 2 mes(es); Masp 0913438-8, Fernando Borges 
Santos, referente ao saldo de 2 mes(es) .
 FÉriAS-PrÊMiO EM ESPÉCiE (laudo médico)
 CONvErTE FÉriAS-PrÊMiO EM ESPECiE, nos termos do 
Artigo 1º,inciso ii, letra b), do Decreto 44 .391, de 3/10/2006, ao(s) 
servidor(es): Masp 0382873-8, Maria das Dores Figueiredo Carvalho, 
referente ao saldo de 9 mes(es); Masp 0913844-7, Carlos Augusto de 
Sousa Cunha, referente ao saldo de 5 mes(es) .
 FÉriAS-PrÊMiO EM ESPÉCiE (compulsória)
 CONvErTE FÉriAS-PrÊMiO EM ESPECiE, nos termos do Artigo 
1º,inciso ii, letra a) do Decreto 44 .391, de 3/10/2006, ao(s) servidor(es): 
Masp 0381828-3, Boaventura Passos vinhas, referente ao saldo de 9 
mes(es); Masp 0296471-6, Sebastiao dos Santos Avelar, referente ao 
saldo de 3 mes(es) . 
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 rESOLuÇÃO SES/MG Nº 5574 DE 29 DE DEZEMBrO DE 2016
 Autoriza o pagamento, a título de ressarcimento, do repasse dos recur-
sos federais, referente à competência junho/2015, depositados no 
Fundo Estadual de Saúde destinado ao custeio da Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais de Mantena habilitado como Centro Especia-
lizado em reabilitação (CEr)
O SECrETáriO DE ESTADO ADJuNTO DE SAÚDE DE MiNAS 
GErAiS, no exercício das atribuições conferidas pelo §1º do art . 93, da 
Constituição Estadual, o inciso iv do art . 222 da Lei Delegada Estadual 
nº 180, de 20 de janeiro de 2011 e, considerando:
- a Lei Complementar Federal 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;
- 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;
- 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 organi-
zação do SuS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a arti-
culação interfederativa, e dá outras providências;
- a Lei Estadual nº 13 .317, de 24 de setembro de 1999, que contém o 
Código de Saúde do Estado de Miner Gerais;
- a Lei Estadual nº 21971, de 18 de janeiro de 2016, que estima as recei-
tas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e 
do Orçamento de investimento das Empresas Controladas pelo Estado 
para o exercício 2016;
- o Plano Estadual de Saúde, aprovado pelo Conselho Estadual de 
Saúde de Minas Gerais (CES/MG);
- a Portaria GM/MS nº 1 .060, de 05 de junho de 2002, que aprova a 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Portadora de Deficiência;
- a Portaria GM/MS nº 793, de 24 de abril de 2012, que institui a rede 
de Cuidados à Pessoa com Deficiência no âmbito do Sistema Único 
de Saúde;
- a Portaria GM/MS n° 835, de 25 de abril de 2012, que institui incenti-
vos financeiros de investimento e de custeio para o Componente Aten-
ção Especializada da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência no 
âmbito do Sistema Único de Saúde;
- a Deliberação CiB-SuS/MG Nº 1545 de 21 de agosto de 2013 que 
aprova o Plano de Ação da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiên-
cia do SuS-MG;
- a Deliberação CIB/SUS nº 1768, de 19 de março de 2014, que define 
os estabelecimentos que compõem a atenção especializada em reabili-
tação física da Rede de Cuidados da Pessoa com Deficiência;
- a Portaria GM/MS nº 1357, de 02 de dezembro de 2013, que habili-
tou a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mantena como 
CEr ii nas modalidades física e intelectual;
- a Portaria GM/MS n° 3010, de 10 de dezembro de 2013, que incorpo-
rou o valor anual de R$ 1.680.000,00 ao limite financeiro de Média e 
Alta Complexidade do município de Mantena;
- a Portaria GM/MS n° 2797, de 18 de dezembro de 2014, que incor-
pora ao teto de Média e Alta Complexidade do Estado de Minas Gerais 
o recurso referente Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Mantena - CEr;
- a Portaria GM/MS 2617, de 1° de novembro de 2013, que estabelece 
prazo para o pagamento dos incentivos financeiros aos estabelecimen-
tos de saúde que prestam serviços de forma complementar ao Sistema 
Único de Saúde (SuS);
- que a celebração do contrato assistencial entre a Secretaria de Estado 
da Saúde e o CEr de Mantena se deu em março de 2016 .
 rESOLvE:
 Art . 1º Autorizar o pagamento, a título de ressarcimento, do repasse 
dos recursos federais, referente à competência junho/2015, depositado 
no Fundo Estadual de Saúde destinado ao custeio da Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de Mantena habilitado como Cen-
tro Especializado em reabilitação (CEr ii), CNES 7371217, CNPJ 
00 .662 .901/0001-49 .
 Art . 2º O recurso referente à Portaria MS/GM nº 2 .797, de 18 de 
dezembro 2014, encontra-se alocado no teto de Média e Alta Comple-
xidade do Estado de Minas Gerais .
 Parágrafo único . O pagamento de que trata esta resolução totaliza 
r$140 .000,00 (cento e quarenta mil reais) e correrá à conta da dotação 
orçamentária de nº 4291 .10 .302 .183 .4492 .0001-339092-22 .1 .
 Art . 3 º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .
 Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2016 .
Nalton Sebastião Moreira da Cruz
Secretário de Estado Adjunto de Saúde
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DirETOriA DE ADMiNiSTrAÇÃO DE PESSOAL

rEGiSTrA AFASTAMENTO PrELiMiNAr A APOSENTADOriA, 
nos termos do § 24 do art .36, alterado pela EC/84/2010, nos termos do 
art . 6º da Emenda à Constituição Federal nº41/03, Aposentadoria inte-
gral, do (s) servidor (es):
Masp . 391 .640-0 Maria Cristina Motta e Silva, a partir de 16/12/2015, 
referente ao cargo de Medico da área de Gestão e Atenção a Saúde-
iv-E
Masp . 292 .412-4 ivanilde vieira de Castro, a partir de 21/12/2015, refe-
rente ao cargo de Medico da área de Gestão e Atenção a Saúde-iv-E
Masp . 383 .147-6 Ana Maria valadares xavier, a partir de 23/11/2015, 
referente ao cargo de Especialista em Politicas e Gestão da Saúde-
iv-E
Masp . 372 .815-1 Gerci Lucas Evangelista, a partir de 08/12/2016, refe-
rente ao cargo Técnico de Atenção a Saúde -i-i
Masp . 384 .640-9 Maria do Bonsucesso Nascimento Lima, a partir de 
17/11/2016, referente ao cargo Técnico de Atenção a Saúde -iv-E
Masp . 384 .582-3 Eremita das Dores de Souza, a partir de 17/11/2016, 
referente ao cargo Analista de Atenção a Saúde -v-E
Masp . 913 .704-3 Helena Terra Cabral Ferreira, a partir de 07/11/2016, 
referente ao cargo Auxiliar de Apoio a Gestão e Atenção a Saúde 
-iv-H
SECrETAriA DE ESTADO DE SAÚDE
DirETOriA DE ADMiNiSTrAÇÃO DE PESSOAL
rEGiSTrA AFASTAMENTO PrELiMiNAr A APOSENTADOriA, 
nos termos do § 24 do art .36, alterado pela EC/84/2010, nos termos do 
art . 3º da Emenda à Constituição Federal nº47/05, Aposentadoria inte-
gral, do (s) servidor (es):
Masp . 383 .207-8 ieda de Jesus dos reis, a partir de 21/12/2016, refe-
rente ao cargo Técnico de Atenção a Saúde -v-C

DirETOriA DE ADMiNiSTrAÇÃO DE PESSOAL
rEGiSTrA AFASTAMENTO A APOSENTADOriA POr iNvALi-
DEZ, nos termos do art . 40, § 1º inciso i da CF/1988, c/c o artigo 8º, 
inciso iii, alínea “a” , paragrafo 2º, inciso iii da Lei Complementar 
64/02 da servidora: Masp . 920 .046-0, Joaquim Tadeu Fonseca, a partir 
de 28/07/2016, referente ao cargo Médico da área de Gestão e Aten-
ção a Saúde-iii-F

29 911358 - 1
 rESOLuÇÃO SES/MG Nº 5575, DE 29 DE DEZEMBrO DE 2016 .
 Altera a resolução SES/MG nº 5 .155, de 17 de fevereiro de 2016, 
que aprova o repasse ao Consórcio intermunicipal de Saúde da rede 
de urgência do Norte de Minas - CiSruN que gerencia o Serviço de 
Atendimento Móvel de urgência (SAMu-192) no âmbito da região 
Ampliada de Saúde Norte .
O SECrETáriO DE ESTADO ADJuNTO DE SAÚDE, no uso das 
atribuições, conferidas pelo §1º do art . 93 da Constituição Estadual, o 
inciso iv do art . 222 da Lei Delegada Estadual nº 180, de 20 de janeiro 
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 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 organiza-
ção interfederativa, e dá outras providências;
a Deliberação CiB-SuS/MG nº 2 .279, de 17 de fevereiro de 2016, que 
aprova o repasse ao Consórcio intermunicipal de Saúde da rede de 
urgência do Norte de Minas; e
a necessidade de correição de erro material na resolução SES/MG Nº 
5 .155, de 17 de fevereiro de 2016, que aprova o repasse ao Consór-
cio intermunicipal de Saúde da rede de urgência do Norte de Minas 
- CiSruN que gerencia o Serviço de Atendimento Móvel de urgência 
(SAMu-192) no âmbito da região Ampliada de Saúde Norte .
 rESOLvE:
 Art . 1° Alterar o parágrafo único do art . 1º da resolução SES/MG nº 
5 .155, de 17 de fevereiro de 2016, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
 “Art . 1º ( . . .)
 Parágrafo único. Os recursos financeiros elencados nesta Resolução cor-
rerão por conta da dotação orçamentária nº 4291 .10 .302 .179 .4491 .0001-
334141-10 .1; 4291 .10 .302 .179 .4491 .0001-337041-
10 .1; 4291 .10 .302 .179 .4491 .0001-339039-10 .1; 
4291 .10 .302 .183 .4492 .0001-337041-22 .1 e; 4291 .10 .302 .183 . 
4492 .0001-339039-22 .1 .” (nr)
 Art . 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .
 Belo Horizonte, 29 de dezembro de 2016 .
 NALTON SEBASTiÃO MOrEirA DA CruZ
 SECrETáriO DE ESTADO ADJuNTO DE SAÚDE

29 911469 - 1
 rESOLuÇÃO CONJuNTA SES-MG/CBMMG 

Nº 210 DE 29 DE DEZEMBrO DE 2016
 Delega competência e designa servidores para a operacionalização do 
Sistema integrado de Administração Financeira/SiAFi-MG – unidade 
Executora 1320139 SES/CBMMG – unidade Orçamentária 4291 .
O SECrETáriO DE ESTADO ADJuNTO DE SAÚDE DE MiNAS 
GErAiS e o COMANDANTE GErAL DO COrPO DE BOMBEi-
rOS MiLiTAr DE MiNAS GErAiS, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando:
o TDCO nº 005/2016, data 02/12/2016, objeto: visando a aquisição de 
duas aeronaves de asas rotativas (helicópteros ) para o Suporte Aéreo 
Avançado de vida do Estado de Minas Gerais (SAAv/MG), com opera-
ção pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), para 
a execução dos atendimentos aéreos de urgências e emergências pré-
hospitalares, busca e salvamento (atendimento primário), transporte 
inter-hospitalar (atendimento secundário), transporte de órgãos e teci-
dos para transplantes e apoio à Força Estadual de Saúde do Estado de 
Minas Gerais . valor r$ 35 .208 .000,00 (trinta e cinco milhões e duzen-
tos e oito mil reais);
a solicitação do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 
(CBMMG) para incluir ordenador de despesas e responsável técnico 
para operacionalização do Sistema integrado de Administração Finan-
ceira - SiAFi-MG, na unidade Executora 1320139 – SES/CBMMG – 
unidade Orçamentária 4291;
 rESOLvEM:
 Art . 1º Delegar competência aos servidores abaixo relacionados para a 
prática de atos de ordenação de despesas e de responsabilidade técnica 
da unidade Executora 1320139, no Sistema integrado de Administra-
ção Financeira/SiAFi-MG:
i - ordenadores de despesas:
a) Ordenador de Despesas Titular: Major BM Eduardo Cota ramos, 
MASP: S109605, CPF: 695 .855 .126 – 53;
b) Ordenador de Despesas Suplente: Cap . BM Luciano Barbosa de 
Souza, MASP: S128440, CPF: 032 .071 .876 – 09; e
ii - responsáveis técnicos:
a) responsável Técnico Titular: Cap . BM Kleber Silveira de Castro, 
MASP: S127624, CPF: 046 .576 .076 – 77;
b) responsável Técnico Suplente: Cap . BM Nelson Santana Camargos, 
MASP: S128968, CPF: 051 .363 .146 – 13 .
 Art . 2º A delegação de que trata o art . 1º desta resolução visa aten-
der aos instrumentos de repasse firmados entre a Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG) .
 Parágrafo único . Cabe ao CBMMG comunicar à SES/MG o desliga-
mento ou exoneração dos servidores a que se refere esta resolução .
 Art . 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

 Belo Horizonte, 29 de Dezembro de 2016 .
 Nalton Sebastião Moreira da Cruz

 Secretário de Estado Adjunto de Saúde de Minas Gerais
 Luiz Henrique Gualberto Moreira

 Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais
29 911461 - 1

ExPEDiENTE DA DirETOrA DE 
ADMiNiSTrAÇÃO DE PESSOAL

Retificação à publicação de 28/12/2016, pág. 12, col. 04
ref .: Comunicado de retorno da servidora ONDiNA MAriA DE 
ANDrADA COuTO E ANDrADA, Masp .349678-3 .
Onde se lê: 26/12/2016
Leia-se: 28/11/2016
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DirETOriA DE ADMiNiSTrAÇÃO DE PESSOAL

CONCEDE ABONO DE PErMANÊNCiA, nos termos do 
§ 19 do art .40 da CF/88, com a redação dada pela EC/41/03 
ao(s) servidor(es): Masp .333233-5 Wania Mary Martins, a par-
tir de 23/12/2016; Masp .382826-6 Elzi das Dores Costa, a partir de 
21/12/2016; Masp .383131-0 valeria Maria Santos rocha, a partir de 
15/12/2016; Masp .383256-5 Maria Cristina Martins Moreira, a partir 
de 12/12/2016; Masp .383547-7 Sandra Juassiara Madureira, a par-
tir de 19/12/2016; Masp .383805-9 Márcia valéria Colli, a partir de 
19/12/2016; Masp .384698-7 Nizia Aparecida Nogueira de Alvarenga 
e Silva, a partir de 28/11/2016; Masp .388014-3 ione Nunes Pinheiro, a 
partir de 19/12/2016; Masp .917763-5 isabel Cristina Ferreira da Cruz e 
Silva, a partir de 14/12/2016 .

CONCEDE ABONO DE PErMANÊNCiA, nos termos do § 5º do 
art .2º da EC/41/03, do(s) servidor (es): Masp .384638-3 Maria Apare-
cida ramos vilela a partir de 28/11/2016 .

29 911344 - 1

Escola de Saúde Pública do 
Estado de minas Gerais

Diretora-Geral: Maria Aparecida Mendes de Almeida veloso
 POrTAriA ESP-MG Nº 051 DE 29 DE DEZEMBrO DE 2016

Altera as Portarias ESP-MG nº 004, de 05 de abril de 2016 e Portaria 
ESP-MG nº 13, de 08 de julho de 2013, que dispõem sobre a Comissão 
de reavaliação de Bens Permanentes da Escola de Saúde Pública do 
Estado de Minas Gerais .

A DirETOrA DA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLiCA DO ESTADO DE 
MiNAS GErAiS – ESP-MG, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o Decreto Estadual nº 45 .242 de 11 de dezembro de 
2009 e com a resolução SEPLAG nº 37, de 09 de julho de 2010,

DETErMiNA:

Art . 1º Fica alterada a composição da Comissão de reavaliação de 
Bens Permanentes da ESP-MG, que passa a contar com os seguintes 
membros permanentes, sob a presidência do primeiro:
i – Maria Lucia Dias Cyrino – MASP 1072652-9;
ii – Maíra da Silva Simões – MASP 1289583-5;
iii – Daniela Magalhães de Pinho Tavares – MASP 1204448-3
iv – renata Carvalho da Silva rodrigues – MASP 1356789-6 – mem-
bro suplente;
v – Jorge Eduardo da Silva – MASP 1035429-8 – membro suplente .
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