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PORTARIA Nº 992, DE 4 DE JULHO DE 2018
Inclui membro em equipe de transplante
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, que
dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano
para fins de transplante e tratamento e dá outras providências;
Considerando o Decreto nº 9.175, de 18 de outubro de
2017, que regulamenta a Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997,
para tratar da disposição de órgãos, tecidos, células e partes do corpo
humano para fins de transplante e tratamento;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de
21 de outubro de 2009, que consolida as normas sobre os sistemas
e os subsistemas do Sistema Único de Saúde e tudo no que diz
respeito à concessão de autorização a equipes especializadas e
estabelecimentos de saúde para a retirada e realização de
transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo
humano; e
Considerando a manifestação favorável da respectiva
Secretaria Estadual de Saúde/Central Estadual de Transplantes em
cujos âmbitos de atuação se encontram as equipes especializadas e
estabelecimentos de saúde, resolve:
Art. 1º Fica incluído na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 368/SAS/MS, de 28 de março de 2018, publicada no
Diário Oficial da União nº 63, de 03 de abril de 2018, Seção 1,
páginas 53/54, o membro a seguir:
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
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Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria
de Consolidação nº 1/GM/MS, 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;
e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
504/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.102741/2018-92, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Hospital
e Maternidade Senhor Bom Jesus, CNPJ nº 17.912.007/0001-82, com
sede em Bueno Brandão (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período 1º
de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 995, DE 4 DE JULHO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
do Hospital Santa Terezinha e Maternidade
Ercília Pieroni, com sede em Itatinga
(SP).

I - Nº do SNT: 1 11 01 RJ 07
II - membro: Rodrigo Carvalhosa Ramos, oftalmologista, CRM
52660906.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 993, DE 4 DE JULHO DE 2018
Defere a Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
da Fundação de Apoio ao IdosoFUNBRASIL, com sede em Maceió (AL).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e
suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242,
de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro
de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a
consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de
Consolidação nº 1/GM/MS, 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;
Considerando a publicação da Portaria nº 1.169/GM/MS, de 26
de abril de 2018, que alterou a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, para dispor sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, na área de saúde, nos termos da Lei nº
13.650, de 11 de abril de 2018; e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
59/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS e Nota Técnica nº 273/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.468609/2017-60, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei n° 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Fundação de
Apoio ao Idoso-FUNBRASIL, CNPJ nº 09.412.836/0001-78, com sede
em Maceió (AL).
Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03
(três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União DOU.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 994, DE 4 DE JULHO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
do Hospital e Maternidade Senhor Bom
Jesus, com sede em Bueno Brandão
(MG).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria
de Consolidação nº 1/GM/MS, 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;
e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
495/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.463585/2017-52, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Hospital
Santa Terezinha e Maternidade Ercília Pieroni, CNPJ nº
50.157.494/0001-90, com sede em Itatinga (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período 06
de fevereiro de 2018 à 5 de fevereiro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 997, DE 4 DE JULHO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
da Associação de Proteção à Maternidade e
à Infância de Resende, com sede em
Resende (RJ).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria
de Consolidação nº 1/GM/MS, 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; e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
503/2018/CGCER/DCEBAS/SAS/MS constante do Processo nº
25000.487326/2017-17, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
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Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, da Associação de Proteção à
Maternidade e à Infância de Resende, pela prestação anual de
serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento),
CNPJ nº 31.460.108/0001-90, com sede em Resende (RJ).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
1º de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 998, DE 4 DE JULHO DE 2018
Defere a Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
do Instituto Humanize de Assistência e
Responsabilidade Social, com sede em
Jaboatão dos Guararapes (PE).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e
suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº 8.242,
de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro
de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a
consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de
Consolidação nº 1/GM/MS, 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;
Considerando a publicação da Portaria nº 1.169/GM/MS, de 26
de abril de 2018, que alterou a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, para dispor sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, na área de saúde, nos termos da Lei nº
13.650, de 11 de abril de 2018; e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
508/2018CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.075144/2018-88, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei n° 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Concessão do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), do Instituto
Humanize de Assistência e Responsabilidade Social, CNPJ nº
28.399.030/0001-31, com sede em Jaboatão dos Guararapes (PE).
Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03
(três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da União DOU.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 999, DE 4 DE JULHO DE 2018
Defere a Adesão ao PROSUS, do Hospital
Batista Memorial, com sede em Fortaleza
(CE).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013, que
instituiu o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que atuam na área da
Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema Único de
Saúde (PROSUS);
Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de 2014,
que atribui à Secretaria de Atenção à Saúde a competência para o
recebimento e condução dos Processos e Recursos do PROSUS, de que
trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013; e
Considerando
o
Parecer
Técnico
nº
32/2018CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.041658/2016-78, que concluiu que foram atendidos os requisitos
constantes da Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013 e demais
legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Adesão ao Programa de Fortalecimento
das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem Fins
Lucrativos que atuam na área da Saúde e que Participam de Forma
Complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS), do Hospital
Batista Memorial, CNPJ nº 07.263.866/0001-34 , com sede Fortaleza
(CE).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.000, DE 4 DE JULHO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
do Hospital e Maternidade de Rancharia,
com sede em Rancharia (SP).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;
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