
Minas Gerais - Caderno 1 diário do exeCutivo terça-feira, 02 de Junho de 2020 – 13 
Cardiotocógrafo 108 24 .428,00
Cardioversor 936 27 .528,00 x
Carro de Curativos 1855 1 .257,00 x
Carro de Emergência 10798 4 .620,00 x
Carro Maca Avançado 10805 9 .174,00 x
Carro Maca Simples 1488 3 .333,00 x
Carro para Material de Limpeza 2306 1 .274,00 x
Carro para Transporte de Cadáveres 2223 5 .263,00 x
Carro para Transporte de Materiais (diversos) 2630 3 .942,00 x
Carro para Transporte de resíduos 10350 1 .137,00 x
Carro Térmico 2089 47 .126,00
Central de Nebulização 2964 1 .920,00 x
Cicloergômetro 3068 3 .335,00
Cilindro de Gases Medicinais 782 1 .031,00 x
Colposcópio 378 19 .025,00
Comadre 1006 174,00
Compressor odontológico 3119 3 .083,00
Compressora (para comprimidos) 2149 189 .367,00
Computador (Desktop-Básico) 2274 4 .924,00 x
Computador Portátil (Notebook) 10557 4 .118,00 x
Computador Servidor (Apenas Servidor Básico de Entrada) 10991 24 .880,00
Computador Servidor (Servidores de Médio e Grande Porte) 10558 44 .300,00
Concentrador de oxigênio 11593 4 .721,00 x
Condutivímetro 2160 9 .613,00
Consultório odontológico Portátil 10898 16 .869,00
CPAP 626 3 .563,00
Criocautério 3132 3 .690,00
Cronômetro 2144 34,00
DEA - Desfibrilador Externo Automático 11199 9 .143,00 x
Deionizador 2351 1 .057,00
Dermatoscópio 1394 7 .274,00
Desfibrilador Convencional 11233 13 .974,00 x
Destilador de água 2339 2 .085,00
Desumidificador 2303 2 .541,00 x
Detector Fetal 421 1 .029,00
Diapasão 910 91,00
Divã 1678 916,00
Eletrocardiógrafo 451 13 .375,00 x
Eletroencefalógrafo 484 38 .171,00
Elevador para Transposição de Leito 10554 7 .379,00
Emissões otoacústicas 25 34 .899,00
Encapsuladora 2875 3 .550,00
Endoscópio Flexível (Fibroendoscopia) 10138 129 .525,00
Endoscópio rígido 547 141 .680,00
Equipo Cart odontológico 10055 2 .868,00
Escada com 2 degraus 1829 369,00
Escada com 3 degraus 10902 437,00
Escada de 7 degraus 2374 200,00
Escada Digital em Madeira para reabilitação 10887 124,00
Escada Linear para Marcha (sem rampa) 10211 1 .460,00
Esfigmomanômetro Adulto 10785 197,00 x
Esfigmomanômetro de Pedestal 89 1 .028,00 x
Esfigmomanômetro Infantil 10786 280,00 x
Esfigmomanômetro Obeso 11244 347,00 x
Espaldar em Madeira (Barra/ Escada de Ling) 2934 998,00
Espirômetro 597 16 .851,00 x
Estação de trabalho 11490 962,00
Estadiômetro 10267 539,00
Estante 1921 379,00
Esteira Ergométrica 3 3 .923,00
Estetoscópio Adulto 85 376,00 x
Estetoscópio de Pinard 79 97,00 x
Estetoscópio Infantil 110 325,00 x
Estimulador Neuro-Muscular 843 2 .545,00
Estufa de Secagem 2825 3 .569,00
Foco Cirúrgico de Solo Móvel 10795 25 .530,00
Foco Refletor Ambulatorial 971 594,00
Fogão 2894 1 .048,00
Forno de Microondas 1994 473,00
Forno Industrial 1851 2 .460,00
Fotóforo 3069 4 .805,00
Fotopolimerizador de resinas 419 943,00
Freezer Comum 1414 2 .210,00
Freezer para Banco de Leite 10906 2 .232,00
Furadeira Elétrica de Bancada 2347 713,00
Furadeira Manual Industrial 1/2” 11206 577,00
Geladeira/ refrigerador 2022 1 .641,00
Glicosímetro 428 150,00 x
Goniômetro 3027 183,00
Grupo Gerador (101 a 300 KvA) 10602 134 .514,00
Grupo Gerador (8 a 100 KvA) 2570 97 .587,00
Grupo Gerador (acima de 300 KvA) 11243 220 .567,00
Grupo Gerador Portátil (até 7 KVA) 10901 7 .367,00
Hemoglobinômetro 2158 7 .500,00
Homogeneizador 1858 1 .282,00
Imitanciômetro 1966 26 .173,00
Impressora Laser (Comum) 10896 1 .980,00 x
Impressora Laser Multifuncional (copiadora, scanner e fax) 1373 2 .972,00 x
Impressora Matricial 11102 2 .472,00
Incubadora de Transporte Neonatal 852 35 .400,00
Incubadora Neonatal (estacionária) 537 28 .619,00
Jato de Bicarbonato 72 1 .046,00
Lanterna Clínica 2705 68,00
Laringoscópio Adulto 11248 2 .298,00 x
Laringoscópio Infantil 11249 2 .298,00 x
Laser para Fisioterapia 3001 4 .592,00
Leitor de Código de Barras 1234 336,00
Longarina 494 552,00 x
Maca de Transferência (dois carros) 2945 5 .191,00
Manovacuômetro 10422 1 .671,00 x
Manta Térmica Elétrica 1656 618,00
Máquina Chanfradeira 11091 2 .748,00
Máquina de Costura em Zig Zag 11216 3 .050,00
Máquina de Costura Industrial 2456 2 .423,00
Máquina de Solda MIG MAG 11209 1 .812,00
Máquina para Produzir Gelo 2943 5 .303,00
Máquina unitarizadora de Medicamentos 11267 193 .467,00
Marcapasso Cardíaco Externo 10252 11 .964,00
Martelo de Reflexo 3079 47,00
Mesa Antropométrica 10128 629,00
Mesa Auxiliar 2102 591,00
Mesa de Cabeceira 2234 701,00
Mesa de Cabeceira com refeição Acoplada 11228 1 .112,00
Mesa de Escritório 1868 558,00
Mesa de Exames 1222 3 .014,00 x
Mesa de Mayo 3026 708,00 x
Mesa de reunião 2659 516,00
Mesa Ginecológica 10398 1 .091,00
Mesa Ginecológica Elétrica 662 14 .836,00
Mesa ortostática 3007 5 .384,00
Mesa para Computador 2098 393,00 x
Mesa para Consultório 1923 279,00
Mesa para Impressora 2150 181,00
Mesa para refeição 2304 289,00
Mesa para refeitório 2426 858,00
Misturador Laboratorial 466 3 .343,00
Mocho 2954 452,00
Monitor de Débito Contínuo (DC) 10860 39 .500,00 x
Monitor de Pressão Intracraniana (PIC) 1159 88 .440,00

Monitor Multiparâmetros 673 17 .565,00 x
Monitor Multiparâmetros para uTI 10985 20 .893,00 x
Monitor Multiparâmetros para Centro Cirúrgico 11673 25 .578,00
Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética 11237 354 .929,00
Morsa para Furadeira de Bancada 2295 196,00
Moto Esmeril 10566 1 .684,00
Nebulizador Portátil 586 205,00 x
Negatoscópio 541 883,00 x
No Break (Para Computador/Impressora) 1978 758,00 x
No Break (Para Servidor) 10990 7 .849,00 x
oftalmoscópio 1506 1 .465,00
osmose reversa 10353 4 .328,00
otoscópio Simples 1073 1 .456,00
oxímetro de Pulso 699 2 .680,00 x
Palete 10850 118,00
Papagaio 496 100,00
Parafusadeira Pneumática Manual 11092 3 .062,00
Passa Chassi Radiográfico 569 2 .030,00
pHmetro - Medidor 304 3 .344,00
Poltrona Hospitalar 2345 1 .354,00 x
Prancha Longa de Imobilização de Coluna 10794 594,00
Processadora de Filmes Radiográficos 545 28 .567,00 x
Projetor Multimídia (Datashow) 510 5 .020,00
Prono-supinador 10438 405,00
Purificador de Ar 10582 1 .675,00
Lousa Interativa 10565 4 .052,00
radiômetro para Fototerapia 806 2 .675,00
reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu) 3006 293,00 x
reanimador Pulmonar Manual Pediátrico (Ambu) 3010 295,00 x
Refletor Odontológico 744 5 .706,00
Régua de Gases (Assistência Respiratória de Parede) 2966 2 .601,00 x
relógio de Parede 2482 149,00
resfriador rápido para Lactário 10258 29 .995,00
roteador (LAN) 2594 277,00
Seladora 1503 681,00
Serra para Gesso 3054 2 .189,00
Serra Tico-Tico 11065 494,00
Simulador de Parto 1857 2 .853,00
Sistema de Bomba Intraórtica / Balão Intraórtico 10278 429 .017,70
Sistema de Hipo/Hipertermia (Colchão/ Manta) 3012 166 .700,00
Sofá-cama Hospitalar 1990 2 .517,00 x
Suporte de Hamper 2692 557,00 x
Suporte de Soro 2369 423,00 x
Switch 1327 2 .128,00
Tábua de Quadríceps 3094 144,00
Tábua de Tríceps 3103 136,00
Tela de Projeção 2625 806,00
Telefone 1382 181,00
Televisor 2259 1 .792,00
TENS - Estimulador Transcutâneo 2958 720,00
TENS e FES 3093 1 .288,00
Termohigrômetro 1339 157,00
Termômetro Clínico por Infravermelho 11415 175,00 x
Titulador Automático 2797 21 .127,00
Torno universal 11088 33 .884,00
Turbilhão 928 9 .631,00
ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica 11422 130 .000,00
ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica 11423 272 .000,00
ultrassom odontológico 2729 2 .739,00
ultrassom para Fisioterapia 204 1 .454,00
unidade Auxiliar com Sugador 97 953,00
ventilador de Teto/ Parede 2624 207,00
Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico 11425 60 .141,00 x
ventilômetro/ respirômetro 10294 23 .295,00 x
viscosímetro 973 14 .445,00

ANExo Iv DA rESoLuÇÃo SES/MG Nº 7 .120, DE 29 DE MAIo DE 2020 – rELATÓrIo DESCrITIvo DE rESuLTADoS
rELATÓrIo DESCrITIvo DE rESuLTADoS – INvESTIMENTo EQuIPAMENToS

rELATÓrIo DESCrITIvo DE rESuLTADoS
Nº DA rESoLuÇÃo: Nº Do TErMo DE CoMProMISSo:
BENEFICIárIo:
VALOR TOTAL: R$ VALOR PAGO PELA SES: R$

rESuLTADoS ALCANÇADoS (Descrever os resultados gerais e os impactos alcançados por meio da 
execução dos recursos repassados, para o serviço em saúde relacionado a indicação em questão)
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ANExAr FoToS DoS EQuIPAMENToS NESTE DoCuMENTo

_________________________________________________

ASSINATurA Do rEPrESENTANTE LEGAL Do FuNDo MuNICIPAL DE SAÚDE BENEFICIárIo
01 1360594 - 1

rESoLuÇÃo SES/MG Nº 7 .113, DE 29 DE MAIo DE 2020 .
Autoriza o repasse de recursos financeiros para reforço do custeio das ações e serviços de saúde de estabelecimentos de saúde e municípios de Minas 
Gerais que menciona .
o SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE DE MINAS GErAIS, no uso da atribuição prevista no art . 93, § 1º, inciso III da Constituição do Estado 
de Minas Gerais, nos incisos I e II do art . 46 da Lei ordinária Estadual nº 23 .304, de 30 de maio de 2019, e considerando:
- a Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 160;
- 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 míni-
mos 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 nº 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 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 e dá outras providências;
- a Lei Federal nº 9.504, de 30 de Setembro de 1997, que estabelece normas para as eleições;
- 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 importância 
internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019;
- a Lei Estadual nº 23 .364, de 25 de julho de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária para o exercí-
cio de 2020;
- a Lei Estadual nº 23.579, de 16 de janeiro de 2020, que estima as receitas 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 financeiro de 2020,
- a Lei Estadual nº 23 .632, de 2 de abril de 2020, que cria o Programa de Enfrentamento dos Efeitos da Pandemia de Covid-19, autoriza a abertura de 
crédito especial ao Orçamento Fiscal do Estado em favor das unidades orçamentárias que especifica 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, de 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;
- o Decreto NE nº 113, que declara SITuAÇÃo DE EMErGÊNCIA em Saúde Pública no Estado em razão de surto de doença respiratória – Coro-
navírus 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 .891, de 20 de março de 2020, que reconhece o estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia causada pelo agente 
Coronavírus (COVID-19);
- a resolução SES/MG nº 4 .606, de 17 de dezembro de 2014, que dispõe sobre as normas gerais do processo de prestação de contas dos recursos 
financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde – FES;
- a Resolução SES/MG nº 7.094, de 29 de abril de 2020, que define as regras do processo de acompanhamento dos indicadores previstos em Resolu-
ções Estaduais, institui as reuniões Temáticas de Acompanhamento e dá outras providências .
- a Resolução Conjunta SEGOV/CGE nº.05, de 24 de janeiro de 2020, que Regulamento do Cadastro Geral de Convenentes;
- a resolução Conjunta SEGov/SECGErAL/AGE nº 01, de 30 de janeiro de 2020, que divulga normas eleitorais aplicáveis aos agentes públicos 
da Administração Pública direta e indireta do Poder Executivo estadual e recomenda as cautelas administrativas e funcionais para a observância das 
vedações e o integral cumprimento das disposições legais em face das eleições municipais do ano de 2020;
- a Resolução Conjunta SEGOV/CGE nº.06, de 31 de março de 2020, que altera a Resolução Conjunta SEGOV/CGE nº.05;
- a resolução SEGov nº 743, 31 de janeiro de 2020, que dispõe sobre procedimentos e prazos para a execução das emendas parlamentares indi-
viduais, de blocos e de bancadas à Lei orçamentária Anual de 2020, com vistas ao atendimento do disposto nos arts . 160 e 160-A da Constituição 
do Estado;

 
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 3202006020107340113.
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- a Resolução SEGOV nº 751, de 08 de abril de 2020, que regulamenta o disposto nos arts. 6º e 7º da Lei nº 23.632, de 2 de abril de 2020; e
- a necessidade de reforço financeiro para a manutenção e ampliação do acesso da população às ações e serviços de saúde,
rESoLvE:
Art.1º - Autorizar a alocação de recursos financeiros, a título de incentivo, para reforço do custeio das ações e serviços de saúde dos municípios e 
estabelecimentos de saúde relacionados no Anexo I dessa resolução .
§ 1º - O incentivo financeiro previsto no caput deste artigo dar-se-á com fulcro no art.160, da Constituição Estadual, tendo em vista a propositura de 
emendas parlamentares à Lei orçamentária Anual de 2020 – LoA 2020 .
§ 2º - A alocação de recursos para os beneficiários constantes do Anexo I dessa Resolução condicionar-se-á atualização documental tempestiva do 
CAGEC, especificamente no que tange a comprovação da instituição e funcionamento do Fundo e Conselho Municipais de Saúde, e de elaboração 
do Plano Municipal de Saúde, em observância ao disposto no §2º, art . 36 da Lei Federal nº 8 .080, de 19 de setembro de 1990, e do parágrafo único, 
art .22, da Lei Complementar nº .141, de 13 de janeiro de 2012 .
Art. 2º - Os recursos financeiros de que trata esta Resolução serão repassados do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde bene-
ficiários, conforme os valores constantes no Anexo I dessa Resolução e após assinatura de Termo de Compromisso, em consonância com o disposto 
no art .7º do Decreto Estadual nº 45 .468/2010 .
§1º - A assinatura prevista no caput deste artigo deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, a contar da disponibilização do Termo de Compromisso no 
SIGRES, permitida a prorrogação do prazo por igual período, à critério desta Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).
§2º - Os recursos financeiros transferidos serão movimentados em conta bancária específica em nome dos respectivos Fundos Municipais de Saúde.
§3º - Os recursos de que trata esta Resolução, depois de transferidos, e enquanto não forem utilizados na finalidade a que se destinam, deverão ser 
aplicados, conforme o art . 13 do Decreto Estadual nº 45 .468/2010 .
Art. 3° - O prazo para execução dos recursos financeiros repassados nos termos desta Resolução será de, no máximo, 24 (vinte e quatro) meses, con-
tados do efetivo recebimento do recurso pelo beneficiário.
§1º - os valores que não forem executados no prazo estabelecido deverão ser restituídos ao Fundo Estadual de Saúde, no ato da apresentação do pro-
cesso de acompanhamento, controle e avaliação, nos termos do parágrafo único do art . 12 do Decreto nº 45 .468/2010 .
§2º - Os beneficiários deverão utilizar os recursos recebidos tão somente em ações e serviços de saúde que se enquadrem na ação orçamentária indi-
cada Anexo I dessa resolução
§3º - os recursos deverão ser utilizados única e exclusivamente para o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde - SuS .
§4º - Fica vedada a utilização dos recursos para realização de despesas com pessoal .
§5º - os recursos previstos no Anexo I, na ação orçamentária 1008 - Enfrentamento ao Coronavírus - deverão ser executados tão somente para ações 
de enfrentamento à Pandemia de COVID-19, devendo a execução ser comprovada para esse fim.
§6º - Os rendimentos provenientes de saldo de aplicação financeira devem ser utilizados na execução do objeto, nos termos desta Resolução.
Art. 4º - Os recursos previstos no Anexo I, na ação orçamentária 1008 - Enfrentamento ao Coronavírus, que tenham como beneficiário final entida-
des filantrópicas que prestam serviços complementares ao SUS, deverão ser executados exclusivamente para o combate à Pandemia de COVID-19, 
sendo expressamente vedado o repasse de recursos do Fundo Municipal de Saúde Beneficiário para o Beneficiário Final que tenha envolvimento com 
pessoa com pretensões eleitorais, nos termos da Lei Federal nº 9 .504/1997 .
§1º - A entidade filantrópica que for beneficiária dos recursos previstos no caput desse artigo deverá estar e permanecer regular no Cadastro Geral 
de Convenentes – CAGEC, inclusive quando houver o repasse do Fundo Municipal de Saúde à beneficiária final, podendo ser consideradas apenas 
as exceções previstas em lei .
§2º - Recursos que forem repassados a entidade filantrópica que venha a descumprir o previsto nesta Resolução deverão ser imediatamente restitu-
ídos pelo Fundo Municipal de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde, quando detectada qualquer irregularidade, sob pena de reprovação de prestação 
de contas .
Art . 5º - A execução dos recursos deverá ser precedida de processo licitatório, ou de adesão a Atas de registro de Preços de órgãos públicos, conforme 
artigo 17 do Decreto Estadual nº . 45 .468/2010 .
Art . 6º - A comprovação da aplicação dos recursos transferidos será realizada por meio dos procedimentos previstos no Decreto Estadual nº 
45 .468/2010, bem como pelo relatório Anual de Gestão (rAG), previsto na Lei Federal nº 8 .142, de 28 de dezembro de 1990, e no Decreto Federal 
nº 1 .651, de 28 de setembro de 1995 .
Art . 7º - Sem prejuízo dos demais procedimentos de acompanhamento, controle e avaliação previstos nesta resolução, no Decreto Estadual 
nº.45.468/2010, a verificação da adequada aplicação dos recursos ao fim que se destina será realizada mediante a análise do cumprimento do objeto, 
indicador e meta, estabelecidos no Termo de Compromisso .
§1º - Os beneficiários terão o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação e assinatura de Plano de Trabalho de Aplicação dos Recursos, a contar da 
data da assinatura do Termo de Compromisso, contendo a descrição dos itens que se pretende adquirir atinentes ao grupo de despesa de custeio do 
orçamento do Estado de Minas Gerais, nos moldes disposto no Anexo II desta resolução .
§2º - o Plano de Trabalho de Aplicação dos recursos deverá ser assinado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde .
§3º – Quando da execução integral do Plano de Trabalho de Aplicação dos recursos, destinado ao objeto indicado, considerar-se-á 100% de cumpri-
mento do indicador, apurado conforme disposto no §4º deste artigo .
§4º – Fica o beneficiário obrigado a preencher e inserir no Sistema de Gerenciamento de Resoluções Estaduais de Saúde – SIGRES, em até 90 
(noventa) dias após o final de cada exercício financeiro, assinado pelo Gestor do Fundo Municipal de Saúde, o Relatório Descritivo de Resultados, 
nos moldes do Anexo III desta resolução .
Art. 8º - O beneficiário do incentivo financeiro de que trata esta Resolução estará sujeito:
I - à devolução imediata dos recursos financeiros repassados e não executados, acrescidos da correção monetária prevista em lei; e
II – às normas jurídicas aplicáveis no caso dos recursos financeiros executados parcial ou totalmente em desacordo com o objeto originalmente 
pactuado .
Art . 9º - Fica assegurado à Auditoria Assistencial, à Auditoria Setorial e aos órgãos de controle externo da Administração Pública o pleno acesso 
aos documentos originados em decorrência da aplicação dos recursos desta Resolução, bem como a fiscalização in loco para averiguar a destinação 
dos bens adquiridos .
Art. 10º - Os recursos financeiros destinados aos beneficiários desta Resolução totalizam o montante de R$ 460.000,00 (quatrocentos e sessenta mil 
reais) com valores individualizados por beneficiário, nos termos do Anexo I dessa Resolução.
Parágrafo único - os recursos previstos no caput deste artigo correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:
•4291.10.305.026.1008.0001.334141.10.8
Art . 11 - os prazos de que tratam esta resolução serão contados em dias corridos .
Art. 12 - Os procedimentos de acompanhamento e verificação da adequada execução financeira observarão o disposto no Decreto Estadual nº 
45 .468/2010 .
Art . 13 - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 29 de maio de 2020
Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Secretário de Estado de Saúde

ANExo I DA rESoLuÇÃo SES/MG Nº 7 .113, DE 29 DE MAIo DE 2020
LISTA DE BENEFICIárIoS E AÇÃo orÇAMENTárIA

NÚMEro DA 
INDICAÇÃo 

PArLAMENTAr

FuNDo 
MuNICIPAL 
DE SAÚDE 

(FMS)
CNPJ do FMS BENEFICIárIo FINAL CNPJ Do 

BENEFICIárIo
vALor EM 

rEAIS
Nº AÇÃo 

orÇAMENTárIA

52640 BArBACENA 18 .095 .554/0006-90
CENTro BArBACE-
NENSE DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA E SoCIAL

19557487000136 R$ 60.000,00 1008

52781 ENTrE rIoS 
DE MINAS 11 .940 .403/0001-37 HoSPITAL CASSIANo 

CAMPoLINA 20356580000161 R$ 100.000,00 1008

52630 INHAPIM 11 .940 .403/0001-37
SoCIEDADE BENE-
FICENTE HoSPITAL 
SÃo SEBASTIÃo DE 
INHAPIM

2072332000107 R$ 180.000,00 1008

52645 MACHADo 10 .521 .537/0001-50
IrMANDADE DA SANTA 
CASA DE CArIDADE DE 
MACHADo

22228571000110 R$ 60.000,00 1008

52487, 52489, 
52491

M o r A D A 
NovA DE 
MINAS

12 .476 .788/0001-96 CASA DE CArIDADE 
SÃo SEBASTIÃo 22769855000114 R$ 60.000,00 1008

ToTAL R$ 460.000,00

ANExo II DA rESoLuÇÃo SES/MG Nº 7 .113 DE 29 DE MAIo DE 2020
INDICADor E META

Indicador: Execução do Plano de Trabalho apresentado nos moldes do art . 7º, §1º desta resolução e no âmbito da Ação orçamentária de referência .
Ficha Técnica do indicador
Ação: realizar ações de saúde pública em consonância com a Política Estadual, Plano Municipal de Saúde e nos termos da Ação orçamentária que 
deu origem ao repasse .
Indicador: Cumprir o Plano de Trabalho apresentado .
Descrição:

Plano de Trabalho – Execução dos recursos – resolução SES/MG nº 7 .113

objetivo/ Finalidade

CNES da Entidade a ser 
Beneficiada (se for o caso) Item/Serviço a ser adquirido valor de Mercado Ação orçamentária

unidade de medida: Número absoluto .
Meta Física: cumprir 100% do objeto disposto no Plano de Trabalho .
Fonte de dados: Prestação de Contas Periódica .
Periodicidade de avaliação: Anual, conforme o disposto na resolução SES/MG nº 4 .606/2014 .

_________________________________________________

ASSINATurA Do rEPrESENTANTE LEGAL Do FuNDo MuNICIPAL DE SAÚDE BENEFICIárIo

ANExo III DA rESoLuÇÃo SES/MG Nº 7 .113, DE 29 DE MAIo DE 2020 – rELATÓrIo DESCrITIvo DE rESuLTADoS
rELATÓrIo DESCrITIvo DE rESuLTADoS – INvESTIMENTo EQuIPAMENToS

rELATÓrIo DESCrITIvo DE rESuLTADoS
Nº DA rESoLuÇÃo: Nº Do TErMo DE CoMProMISSo:
BENEFICIárIo:
VALOR TOTAL: R$ VALOR PAGO PELA SES: R$

rESuLTADoS ALCANÇADoS (Descrever os resultados gerais e os impactos alcançados por meio da 
execução dos recursos repassados, para o serviço em saúde relacionado a indicação em questão)

BENS E EQuIPAMENToS ADQuIrIDoS

ITEM
Nº da 
Nota 
Fiscal

valor utilizado 
com recursos 

desta resolução

valor utilizado 
com recursos do 

Beneficiário
CNES do estabelecimento 

beneficiado
Número da Ação 

orçamentária

Descrever os equipamen-
tos adquiridos, conforme 
anexo III

ANExAr FoToS DoS EQuIPAMENToS NESTE DoCuMENTo

_________________________________________________

ASSINATurA Do rEPrESENTANTE LEGAL Do FuNDo MuNICIPAL DE SAÚDE BENEFICIárIo
01 1360589 - 1

ATo Do SECrETárIo
o Secretário de Estado Saúde de Minas Gerais, no uso de suas atribuições, nos termos do nos termos do Art .1° da Lei 20 .518/2012, do Art . 1° do 
Decreto 46.104/2012 e considerando a homologação de Laudos Ambientais publicados pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde 
Ocupacional da SEPLAG em 13/05/2020, CONCEDE Gratificação De Risco Saúde - GRS aos servidores relacionados nos quadros a seguir, sendo 
seus efeitos retroativos à 13/05/2020 .

SuPErINTENDÊNCIA rEGIoNAL DE SAÚDE DE TEÓFILo oToNI
NoME MASP CArGo/FuNÇÃo GrAu

ANToNIo CArLoS SoArES DA SILvA JuNIor 1479314/5 TGSI/A/TÉCNICo EM PAToLoGIA CLÍNICA MÉDIo

01 1360254 - 1

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 1203936-8, ALINE ELIANE DoS SANToS, 
publicado em 13/03/2020, por 1 mês (es) referente (s) ao 1º quinquênio 
a partir de 03/08/2020 .
0FÉrIAS PrÊMIo – rETIFICAÇÃo
RETIFICA O (S) ATO (S) de gozo de férias-prêmio referente ao (s) ser-
vidor (es): Masp 355404-5, ANA MArIA ALvES DA roCHA CoE-
LHo, publicado em 13/03/2020, onde se lê: por 1 mês (es) referente (s) 
ao5º quinquênio, a partir de 28/12/2020, leia-se: por 1 mês (es) refe-
rente (s) ao 5º quinquênio a partir de 25/05/2020 .
FÉrIAS PrÊMIo – AFASTAMENTo
AuTorIZA AFASTAMENTo PArA GoZo DE FÉrIAS-PrÊMIo 
nos termos da resolução SEPLAG nº22, de 25/4/2003 ao (s) servi-
dor (es): MASP 388086-1, MArIA INES rIBEIro DE ArAuJo, 
por 2 mês (es) referente ao 5º quinquênio, a partir de 01/07/2020; 
MASP 1155013-4, CAMILA CAETANo BISPo SuBTIL, por 2 mês 
(es) referente ao 1º e 2º quinquênio, a partir de 16/11/2020; MASP 
913112-9, JoSE vALTEr oLIvEIrA SouZA, por 3 mês (es) refe-
rente ao 6º quinquênio, a partir de 06/07/2020; MASP 1205750-1, 
KELLY BATISTA DuArTE, por 1 mês(es) referente ao 2º quinquê-
nio, a partir de 01/11/2020; MASP 382393-7, HELENICE LOURES 
AMErICANo, por 1 mês(es) referente ao 6º quinquênio, a partir de 
08/09/2020; MASP 387053-2, CLEANE MARCIA VARJAO, por 
3 mês(es) referente ao 7º quinquênio, a partir de 07/10/2020; MASP 
383039-5, MArCIuS MArQuES NoGuEIrA, por 6 mês(es) refe-
rente ao 5º e 6º quinquênio, a partir de 01/07/2020; MASP 383097-3, 
rITA DE CASSIA ASSIS ALMEIDA, por 1 mês(es) referente ao 6º 
quinquênio, a partir de 07/07/2020; MASP 913918-9,DULCE AMA-
rILES LEITE MArQuES, por 2 mês(es) referente ao 5º e 6º quinqu-
ênio, a partir de 06/07/2020; MASP 343675-5, MARIA APARECIDA 
GoMES ABrEu, por 1 mês(es) referente ao 5º quinquênio, a partir de 
20/07/2020; MASP 382856-3 , LUCIO MAGNO DE ANDRADE, por 
1 mês(es) referente ao 6º quinquênio, a partir de 01/07/2020; MASP 
343675-5, MArIA APArECIDA GoMES ABrEu, por 1 mês(es) 
referente ao 5º quinquênio, a partir de 19/11/2020; MASP 367592-3, 
MArIA ANToNIA DE FrEITAS PErEIrA, por 1 mês(es) referente 
ao 6 quinquênio, a partir de 01/07/2020; MASP 367592-3, MARIA 
ANToNIA DE FrEITAS PErEIrA, por 1 mês(es) referente ao 5º 
quinquênio, a partir de 01/10/2020; MASP 383530-3, MIRTES RAMA-
LHo DA SILvA, por 1 mês(es) referente ao 6º quinquênio, a partir de 
01/09/2020; MASP 918163-7, MARCOS DIONISIO DE SANTANA, 
por 5 mês(es) referente ao 2º e 3° quinquênio, a partir de 23/07/2020; 
MASP 918163-7, MArCoS DIoNISIo DE SANTANA, por 5 
mês(es) referente ao 2º e 3° quinquênio, a partir de 23/07/2020; MASP 
1204882-3, MArIA CELIA rIGuETTo NuNES , por 2 mês(es) 
referente ao 2º quinquênio, a partir de 23/10/2020; MASP 373179-1, 
MArCIo SCHETTINo DE AZEvEDo, por 3 mês(es) referente ao 5 º 
quinquênio, a partir de 07/08/2020; MASP 919608-0, SONIA MARIA 
oLIvEIrA MAGALHAES, por 2 mês(es) referente ao 6º quinquênio, 
a partir de 03/08/2020; MASP 367583-2, IONNE LOPES DE SOUZA, 
por 3 mês(es) referente ao 2º e 3º quinquênio, a partir de 13/10/2020; 
MASP 383464-5, rEGINA MArIA GouvEIA DE rESENDE, por 
1 mês(es) referente ao 4º quinquênio, a partir de 01/10/2020; MASP 
263227-1, NILCEIA FAGuNDES SANToS, por 1 mês(es) referente 
ao 5º quinquênio, a partir de 13/10/2020 .

01 1360576 - 1

ExPEDIENTE DA DIrETorIA DE 
ADMINISTrAÇÃo DE PESSoAL

CoNCEDE QuINQuÊNIo, nos termos do artigo 112, do ADCT, da 
CE/1989, ao servidor: Masp 0358220-2, João Paulo de oliveira Neves, 
referente ao 8º quinquênio adm ., a partir de 16/02/2020 .

01 1360520 - 1

DELIBErAÇÃo CIB-SuS/MG Nº 3 .164, 
DE 01 DE JuNHo DE 2020 .

Aprova a alteraçãodo Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .064, de 04 de dezembro de 2019, que aprova as normas gerais para 
adesão, execução e monitoramento do processo de concessão do incen-
tivo financeiro para os municípios que possuem Laboratórios Regionais 
de Próteses Dentárias 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 dasaúde;
- 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 outrasprovidências;
- 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 outrasprovidências;
- o Decreto Estadual nº 45 .468, de 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 GM nº 3 .168, de 9 de dezembro de 2019, que credencia 
municípios a receberem incentivo financeiro referente à Laboratório 
Regional de Prótese Dentária (LRPD;
- a Portaria GM n° 3 .700, de 23 de dezembro de 2019¸ que descre-
dencia os Laboratórios regionais de Próteses Dentárias (LrPD) por 
não envio de produção no Sistema de Informação Ambulatorial do SuS 
(SIA/SuS) e estabelece a devolução dos recursos referentes ao cus-
teio mensal;
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .064, de 04 de dezembro de 2019, 
que aprova as normas gerais para adesão, execução e monitoramento 
do processo de concessão do incentivo financeiro para os municípios 
que possuem Laboratórios regionais de Próteses Dentárias no Estado 
de Minas Gerais;
- a resolução SES/MG nº 4 .606, de 17 de dezembro de 2014, que dis-
põe sobre as normas gerais do processo de prestação de contas dos 
recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual de Saúde - FES 
nos termos do Decreto Estadual nº45 .468/2010;
- a necessidade de garantir à população o acesso integral às ações de 
Saúde Bucal;
- a necessidade de ampliar a oferta de Prótese odontológica para popu-
lação do estado de Minas Gerais;
- a necessidade de qualificação dos dados disponibilizados nos siste-
mas de informação do SuS como fonte para monitoramento e avalia-
ção dos serviços;
- a necessidade de se fortalecer o entendimento e a utilização dos indi-
cadores de saúde bucal no planejamento e avaliação da atenção;
- a necessidade de inclusão dos municípios credenciados pelo Minis-
tério da Saúde para recebimento do incentivo complementar estadual 
referente aos Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias;
- o ofício nº 144/2020, de 29 de maio de 2020, do Conselho das Secre-
tarias 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 - Aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/
MG nº 3 .064, de 04 de dezembro de 2019, nos termos do Anexo Único 
desta Deliberação .
Art . 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de suapublicação .

Belo Horizonte, 01 de junho 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 .164, DE 
01 DE JuNHo DE 2020 (disponível no sítio eletrônicowww .saude .
mg .gov .br/cib) .

rESoLuÇÃo SES/MG Nº 7 .122, DE 01 DE JuNHo DE 2020 .
Altera os Artigos 3º, 4º, 9º e 10 e o Anexo III da resolução SES/MG n° 
6 .945/2019, que estabeleceu as normas gerais para adesão, execução, 
acompanhamento, controle e avaliação do incentivo financeiro comple-
mentar aos Municípios que possuem Laboratórios regionais de Próte-
ses Dentárias no Estado de Minas Gerais, e dá outras providências .
o SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE DE MINAS GErAIS, no 
uso desuas atribuições legais que lhe confere o art . 93, § 1º, da Cons-
tituição 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 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 dasaúde;
- 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 outrasprovidências;
- 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; e
- a Deliberação CIB-SuS/MG nº 3 .164, de 01 de junho de 2020, que 
aprova a alteração do Anexo Único da Deliberação CIB-SuS/MG nº 
3 .064, de 04 de dezembro de 2019, que aprova as normas gerais para 
adesão, execução e monitoramento do processo de concessão do incen-
tivo financeiro para os municípios que possuem Laboratórios Regionais 
de Próteses Dentárias no Estado de Minas Gerais .

rESoLvE:
Art . 1º – Fica alterado o parágrafo único do arts . 3º, que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art . 3º ( . . .)
Parágrafo único - os municípios com interesse em atender outros muni-
cípios deverão formalizar o LrPD de abrangência regional,e homologar 
na Comissão Intergestores Bipartite Microrregional (CIB Micro) .”(nr)
Art . 2º – Fica alterado o inciso III do Art 4º, que passa a vigorar com 
a seguinte redação:
“Art . 4º ( . . .)
III - solicitar na CIB Micro da área de abrangência do(s) município(s)a 
homologação do LrPD .”(nr)
Art . 3º – Fica alterado o Art . 9º, que passa a vigorar com a seguinte 
redação:
“Art. 9º - Os valores estimados do incentivo financeiro a serem repassa-
dos aos municípios que possuem LRPD credenciados junto ao Ministé-
rio da Saúde estão descritos no Anexo III desta resolução” .(nr)
Art . 4º – Fica alterado o Art . 10,para inclusão do §3º,que passa a vigorar 
com a seguinte redação:
“Art . 10 - ( . . .)
§3º - Os municípios que credenciarem LRPD pelo Ministério da Saúde 
participarão do processo de monitoramento, após a assinatura do Termo 
de Compromisso, no ano subsequente a publicação da portaria de cre-
denciamento” .(nr)
Art . 5º - Fica alterado o Anexo III da resolução SES/MG nº 6 .945, de 
04 de dezembro de 2019, após publicação da Portaria GM nº 3 .168, de 
9 de dezembro e Portaria GM nº 3 .700, de 23 de dezembro de 2019, que 
passa a vigorar nos termos do Anexo Único desta resolução .
Art . 6º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação .

Belo Horizonte, 01 de junho de 2020 .
CArLoS EDuArDo AMArAL PErEIrA DA SILvA

SECrETárIo DE ESTADo DE SAÚDE
ANExo ÚNICo DA rESoLuÇÃo SES/MG Nº 7 .122, DE 01 DE 
JuNHo DE 2020 (disponível no sítio eletrônicowww .saude .mg .gov .
br) .

01 1360593 - 1

ExPEDIENTE Do Sr . SECrETárIo
ordem de Serviço SES/AN nº . 23/2020
o Secretário de Estado de Saúde e Gestor do Sistema Único de Saúde – 
SuS/MG, no uso da competência que lhe confere o art . 93, § 1º, inciso 
3º da Constituição do Estado de Minas Gerais;
Determina:
Art . 1º -DISPENSA, a partir de 21/05/2020, NICoLE TEIxEIrA 
GorETTI, MASP 1442864-3, de responder pelo Núcleo de Gestão, 
Finanças e Prestação de Contas;
Art . 2º -DESIGNA, a partir de 21/05/2020, TIAGo GoNÇALvES 
ABrEu, MASP 752 .258-4, para responder pelo Núcleo de Gestão, 
Finanças e Prestação de Contas, no âmbito da Superintendência regio-
nal de Saúde de Juiz de Fora;
Art .3° - Esta ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publica-
ção, revogando as disposições em contrário .

Belo Horizonte, aos 19 de maio de 2020 .
Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva

Secretário de Estado de Saúde
01 1360362 - 1

Fundação Ezequiel Dias - FuNED
Presidente: Maurício Abreu Santos

o PrESIDENTE DA FuNDAÇÃo EZEQuIEL DIAS, exonera nos 
termos do artigo 106, alínea “a”, da Lei nº 869 de 5 de julho de 1952, o 
servidor Alerson Santos Leão, Masp 11088408, do cargo de provimento 
efetivo de Analista e Pesquisador de Saúde e Tecnologia, nível I, grau 
D, da Fundação Ezequiel Dias, a partir de 26 de fevereiro de 2018 .

01 1360453 - 1

 
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 3202006020107340114.


