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DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.463, DE 15 DE JULHO DE 2021. 

 

Aprova a solicitação de doses 

adicionais de vacinas COVID-19 

para oferta aos trabalhadores de 

educação e trabalhadores 

industriais, no âmbito do 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 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 n.ºs 8.080, de 19 de setembro de 1990, e 8.689, de 27 de julho de 1993; e dá outras 

providências; 

- a Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do 

coronavírus responsável pelo surto de 2019; 

- a Lei Federal nº 14.124, de 10 de março de 2021, que dispõe sobre as medidas excepcionais 

relativas à aquisição de vacinas e de insumos e à contratação de bens e serviços de logística, de 



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

2 

 

 

tecnologia da informação e comunicação, de comunicação social e publicitária e de treinamentos 

destinados à vacinação contra a covid-19 e sobre o Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra a Covid-19; 

- 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 NE nº 113/2020, de 12 de março de 2020, que declara situação de emergência em Saúde 

Pública no Estado em razão de surto de doença respiratória – 1.5.1.1.0 – Coronavírus e dispõe 

sobre as 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);  

- o Decreto Estadual nº 48.102, de 29 de dezembro de 2020, que prorroga o prazo de vigência do 

estado de calamidade pública de que trata o art. 1º do Decreto nº 47.891, de 20 de março de 2020, 

no âmbito de todo o território do Estado;  

- a Portaria de Consolidação nº 1, 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 n° 2 de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as 

políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde;  

- a Portaria de Consolidação nº 4, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os 

sistemas e os subsistemas do Sistema Único de Saúde;  

- a Portaria de Consolidação nº 5, de 28 de setembro de 2017, que dispõe a consolidação das normas 

sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;  

- a Portaria GM/MS n° 188, de 03 de fevereiro de 2020, que declara Emergência em Saúde Pública 

de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus 

(2019- nCoV);  

- a Portaria GM/MS n° 69, de 14 de janeiro de 2021, que institui a obrigatoriedade de registro de 

aplicação de vacinas contra a Covid-19 nos sistemas de informação do Ministério da Saúde;  

- a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 444, de 10 de dezembro de 2020, que estabelece a 
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autorização temporária de uso emergencial, em caráter experimental, de vacinas Covid-19 para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública de importância nacional decorrente do surto do 

novo coronavírus (SARS-CoV-2);  

- a Deliberação CIB-SUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 2021, que aprova a distribuição das 

vacinas aos municípios para imunização dos grupos prioritários contra COVID-19 no Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, e dá outras 

providências;  

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.319, de 9 de fevereiro de 2021, que aprova a alteração da 

Deliberação CIB-SUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 2021, que aprova a distribuição das 

vacinas aos municípios para imunização dos grupos prioritários contra COVID-19 no Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações e dá outras 

providências;  

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.375, de 15 de abril de 2021, que aprova a alteração da 

Deliberação CIB-SUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 2021, que aprova a distribuição das 

vacinas aos municípios para imunização dos grupos prioritários contra COVID-19 no Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, e dá outras 

providências;  

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.429, de 27 de maio de 2021, que aprova a alteração da 

Deliberação CIB-SUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 2021, que aprova a distribuição das 

vacinas aos municípios para imunização dos grupos prioritários contra COVID-19 no Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, e dá outras 

providências;  

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.436, de 11 de junho de 2021, que aprova a alteração da 

Deliberação CIB-SUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 2021, que aprova a distribuição das 

vacinas aos municípios para imunização dos grupos prioritários contra COVID-19 no Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, e dá outras 

providências;  

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.454, de 18 de junho de 2021, que aprova a alteração da 

Deliberação CIB-SUS/MG n° 3.314, de 29 de janeiro de 2021, que aprova a distribuição das 

vacinas aos municípios para imunização dos grupos prioritários contra COVID-19 no Estado de 

Minas Gerais, de acordo com as diretrizes do Programa Nacional de Imunizações, e dá outras 
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providências. 

- a Deliberação CIB-SUS/MG nº 3.437, de 11 de junho de 2021, que aprova a instituição do Grupo 

de Análise e Monitoramento da Vacinação (GAMOV) no âmbito do Estado de Minas Gerais, e dá 

outras providências;  

- o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, Ministério da Saúde, 8ª 

edição;  

- o Ofício nº 178/2021, de 14 de julho de 2021, do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde 

- COSEMS/MG; e 

- a aprovação Ad Referendum da CIB-SUS/MG, conforme disposto no art. 50 da Deliberação CIB-

SUS/MG nº 3.030, de 13 de novembro de 2019, que aprova o Regimento Interno da Comissão 

Intergestores Bipartite do Sistema Único de Saúde do Estado de Minas Gerais (CIBSUS/MG), das 

Comissões Intergestores Bipartite Macrorregionais (CIB Macro) e das Comissões Intergestores 

Bipartite Microrregionais (CIB Micro) do Estado de Minas Gerais. 

 

DELIBERA: 

 

Art. 1º – Fica aprovada a solicitação de doses adicionais de vacinas COVID-19 para oferta aos 

trabalhadores de educação e trabalhadores industriais, no âmbito do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único – A justificava técnica, fonte da estimativa da Unidade Federada, metodologia 

aplicada para o quantitativo necessário estão descritos no Anexo Único desta Deliberação. 

 

Art. 2º – Esta Deliberação entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Belo Horizonte, 15 de julho de 2021. 

 

FÁBIO BACCHERETTI VITOR 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE E 

COORDENADOR DA CIB-SUS/MG 

 

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.463, DE 15 DE JULHO DE 2021 

(disponível no sítio eletrônico www.saude.mg.gov.br/cib ). 

http://www.saude.mg.gov.br/cib
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ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO CIB-SUS/MG Nº 3.463, DE 15 DE JULHO DE 

2021. 

 

SOLICITAÇÃO DE DOSES ADICIONAIS DE VACINAS COVID-19* 

 

População alvo: Trabalhadores de educação (18 anos e mais) 

Quantitativo recebido: 360.507(D1) 

Quantitativo solicitado/necessário além do que foi recebido: 499.427 (D1)  998.854 (D1 + D2) 

Justificativa técnica para incremento de novas doses: 

Realizar a vacinação do grupo de trabalhadores de educação (básica e superior) não atendidos até então, 

que foram identificados a partir de dados atualizados dos municípios e Unidades Regionais de Saúde 

(subestimação dos dados do Ministério da Saúde), busca ativa local, novas contratações (especialmente 

com o retorno gradativo das aulas presenciais). 

Metodologia de cálculo (fonte da estimada da UF com identificação metodológica e quantitativa): 

 

Foi realizada a solicitação de manifestação formal pelos municípios em relação ao quantitativo de 

trabalhadores de educação, conforme conceito explicitado no Plano Nacional de Operacionalização da 

Vacinação contra Covid-19, a saber: “Professores e funcionários dos estabelecimentos escolares públicos e 

privados do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental e médio e EJA), ensino profissional e do 

ensino superior, credenciados em seus respectivos sistemas educacionais. Por exemplo, são contemplados, 

nesse grupo, os professores do ensino básico (infantil, fundamental, médio e profissionalizante) e superior; 

estagiários; auxiliares de professores; estagiários; trabalhadores administrativos, de limpeza, porteiros e 

segurança dos estabelecimentos escolares citados acima)”. Posteriormente a informação foi validada pelas 

28 Unidades Regionais de Saúde. 

 

O formulário utilizado pode ser acessado através do link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgav0Fv21_BgAOmHpFsXJvRYj6pPdAQLy24sQvmv-

rRpVBvg/viewform 

 

Sendo assim, foi realizado o cálculo do total de trabalhadores de educação do nível básico e do nível 
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superior, conforme abaixo: 

∑ trabalhadores da educação do ensino básico após ajuste: 711.370 indivíduos 

∑ trabalhadores da educação do ensino básico segundo PNI/MS: 274.718 (já recebido quantitativo de 

D1) 

 

 ∑ trabalhadores da educação do ensino superior após ajuste: 148.564 indivíduos 

 ∑ trabalhadores da educação do ensino superior segundo PNI/MS: 85.789 (já recebido quantitativo de 

D1) 

 

 

População alvo: Trabalhadores da indústria (18 anos e mais) 

Quantitativo recebido: 619.352 (D1) 

Quantitativo solicitado/necessário além do que foi recebido: 415.932 (D1)   831.864 (D1 + D2) 

Justificativa técnica para incremento de novas doses: 

 O Estado de Minas Gerais, conforme orientações do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 

contra Covid-19, considera a Divisão de Classificação Nacional das Atividades Econômicas – CNAE, 

conforme abaixo: 
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Considerando o cenário de terceirização e multiplicidade de CNAE Secundários vinculados ao CNAE 

principal, os trabalhadores que se enquadrarem nesta situação também deverão ser vacinados dentro do grupo 

prioritário de trabalhadores industriais. O CNAE Secundário se refere às atividades econômicas secundárias 

exercidas na mesma unidade produtiva da atividade principal. Nessa situação, também recomenda-se que 

sejam solicitados documentos comprobatórios de vínculo com as atividades de indústria e construção civil. 

Sendo assim, conforme autodeclaração formal dos municípios (através de formulário específico, disponível 

em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgav0Fv21_BgAOmHpFsXJvRYj6pPdAQLy24sQvmv-

rRpVBvg/viewform), bem como consulta à RAIS 2019 (Relação Anual de Informações Sociais), será 

necessário envio de maior aporte de doses de vacinas Covid-19 para atendimento deste grupo no Estado de 

Minas Gerais.  
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Metodologia de cálculo (fonte da estimada da UF com identificação metodológica e quantitativa): 

 

 A partir da estimativa realizada pelo Ministério da Saúde (Pesquisa Nacional de Saúde, de 2019, e base 

de dados do CNAE e SESI, de 2020, incluiu indivíduos de 18 a 59 anos), foi solicitada manifestação formal 

dos municípios sobre a população de trabalhadores industriais. Através da resposta ao formulário, verificou-

se que o total estimado de trabalhadores industriais no Estado de Minas Gerais era de 1.398.694 indivíduos. 

 

Com o apoio da Coordenação Estadual de Saúde do Trabalhador/Diretoria de Vigilância de Condições 

Crônicas, em consulta à RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) – Extração CNAE Industrial, a 

estimativa para o Estado de Minas Gerais foi de 1.035.284, acima do estimado pelo Ministério da Saude e 

inferior ao que foi autodeclarado pelos municípios (1.398.694 indivíduos).. 

Desta forma, levando em consideração a informação oficial disponível na RAIS 2019, o número de 

trabalhadores industriais no Estado de Minas Gerais perfaz o quantitativo de 1.035.284 indivíduos, sendo  

necessário o aporte de doses extras para vacinar mais 415.932 pessoas e considerando esquemas de duas 

doses da vacina contra COVID-19, esse montante é de 831.864 doses. 

 

 


