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Art. 1º Fica efetivado o remanejamento de valores destinados ao custeio das
ações e serviços públicos de saúde, no grupo de atenção de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar referente ao Estado do Espírito Santo, com base nas
Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/ES ns°. 36 e 107 de 22 de julho de
2019, resolvem.
§ 1º O total do recurso MAC anual do Estado do Espírito Santo fica assim
distribuído:
.

.

.

.

Destinação
Fundo Estadual de Saúde
Fundos Municipais de Saúde
TOTAL

PORTARIA Nº 986, DE 19 DE AGOSTO DE 2019
Concede autorização e renovação de autorização a
estabelecimentos e equipes de saúde para retirada e
transplante de órgãos.
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto na Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, no Decreto
nº 9.175, de 18 de outubro de 2017, e tudo 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;
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 da Portaria de Consolidação nº 4/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que consolida as normas sobre os sistemas e os subsistemas do Sistema Único de
Saúde; e
Considerando a manifestação favorável das respectivas Secretarias Estaduais de
Saúde/Centrais Estaduais de Transplantes - CET, em cujos âmbitos de atuação se
encontram as equipes especializadas e estabelecimentos de saúde, resolve:
Art. 1º Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de tecido
ocular humano ao estabelecimento de saúde a seguir identificado:
RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
SERGIPE

Valor Anual (R$)
546.260.689,15
272.250.854,05
818.511.543,20

§ 2º O estado e os municípios fazem jus à parcela mensal correspondente a
1/12 (um doze avos) dos valores remanejados, conforme detalhamento disponível para
consulta no Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade SISMAC - endereço eletrônico: http://sismac.saude.gov.br.
§ 3º A efetivação do remanejamento do recurso MAC por meio desta
Portaria não acarretará impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos
financeiros vigentes a partir da 9ª parcela de 2019.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 979, DE 15 DE AGOSTO DE 2019
Efetiva o remanejamento de valores destinados ao
custeio das ações e serviços públicos de saúde, no
grupo de atenção de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar - recurso MAC - referente
ao Estado de Sergipe, decidido pela Comissão
Intergestores Bipartite do Estado

.

.

.

.

.

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Título III da Portaria da Consolidação nº 6/GM/MS de 28 de
setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria Consolidação nº 5/GM/MS de 28 de setembro de
2017; que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde;
Considerando a Portaria nº. 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que
altera a Portaria de Consolidação nº. 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor
sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços
públicos de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando os dados e documentos encaminhados pela Secretaria de Estado
da Saúde de Sergipe, por meio do Ofício n° 1.881/2019-SES, de 24 de julho de 2019,
resolve:
Art. 1º Fica efetivado o remanejamento de valores destinados ao custeio das
ações e serviços públicos de saúde, no grupo de atenção de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar referente ao Estado de Sergipe, com base na Resolução do
Colegiado Interfederativo Estadual - CIE/SE nº. 86/2019, de 23 de julho de 2019.
§ 1º O total do recurso MAC anual do Estado de Sergipe fica assim
distribuído:

.

.

.

Destinação
Fundo Estadual de Saúde
Fundos Municipais de Saúde
TOTAL

.

.

.

.

.

Valor Anual (R$)
287.828.807,23
210.338.852,16
498.167.659,39

.

.

.

.

.

.

.

PORTARIA Nº 980, DE 15 DE AGOSTO DE 2019

.

Efetiva o remanejamento de valores destinados ao
custeio das ações e serviços públicos de saúde, no
grupo de atenção de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar - recurso MAC - referente
ao Estado do Tocantins, decidido pela Comissão
Intergestores Bipartite do Estado.

.

.

.

.

.

I - Nº do SNT: 1 11 19 SE 02
II - responsável técnico: Fábio Mendonça Xavier Andrade, oftalmologista, CRM 4269.

Art. 6° Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de tecido
músculo esquelético à equipe de saúde a seguir identificada:
TECIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO: 24.22
SÃO PAULO
.

.

.

.

.

.

I - Nº do SNT: 1 12 19 SP 10
II - responsável técnico: Caio Oliveira D'Elia, ortopedista e traumatologista, CRM
100529;
III - membro: Alexandre Carneiro Bitar, ortopedista e traumatologista, CRM 93706;
IV - membro: Mateus Saito, ortopedista e traumatologista, CRM 97445;
V - membro: Rafael Demura Leal, ortopedista e traumatologista, CRM 116110;
VI - membro: Wagner Castropil, ortopedista e traumatologista, CRM 71299.

Art. 7° Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de pele à
equipe de saúde a seguir identificada:
PELE: 24.24
SANTA CATARINA

Valor Anual (R$)
268.784.002,72
124.861.673,19
393.645.675,91

.

.

I - Nº do SNT: 1 13 19 SC 05
II - responsável técnico: Rodrigo da Silva Feijo, cirurgião plástico, CRM 9273.

Art. 8° Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de
medula óssea autogênico, alogênico aparentado e não aparentado à equipe de saúde a
seguir identificada:
MEDULA ÓSSEA AUTOGÊNICO: 24.01
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO APARENTADO: 24.02
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO NÃO APARENTADO: 24.03
MINAS GERAIS

§ 2º O estado e os municípios fazem jus à parcela mensal correspondente a
1/12 (um doze avos) dos valores remanejados, conforme detalhamento disponível para
consulta no Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade SISMAC - endereço eletrônico: http://sismac.saude.gov.br
§ 3º A efetivação do remanejamento do recurso MAC por meio desta Portaria
não acarreta impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos
financeiros vigentes a partir da 9ª Parcela de 2019.

.

.

.

.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019082200103

I - Nº do SNT: 2 21 19 MG 09
II - denominação: Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora
III - CNPJ: 21.195.755/0002-40
IV - CNES: 2218798
V - endereço: Avenida Eugênio do Nascimento, S/N, Bairro: Aeroporto, Juiz de Fora/MG,
CEP: 36.038-330.

Art. 5° Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de tecido
ocular humano à equipe de saúde a seguir identificada:
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
SERGIPE

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Capítulo VIII - Da Programação Pactuada e Integrada da
Assistência em Saúde - da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde;
Considerando o Título III - Do Custeio da Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28
de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência
dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que
altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor
sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços
públicos de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando os dados e documentos encaminhados pela Secretaria de Estado
do Tocantins, por meio do Ofício nº 6230/2019, de 24 de julho de 2019, resolve:
Art. 1º Fica efetivado o remanejamento de valores destinados ao custeio das
ações e serviços públicos de saúde, no grupo de atenção de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar referente ao Estado do Tocantins, com base na Deliberação da
Comissão Intergestores Bipartite CIB/TO nº 77, de 19 de junho de 2019.
§ 1º O total do recurso MAC anual do Estado Tocantins fica assim
distribuído:

.

I - Nº do SNT: 2 13 19 SC 05
II - denominação: Hospital Infantil Joana de Gusmão
III - CNPJ: 82.951.245/0009-16
IV - CNES: 2691868
V - endereço: Rua Rui Barbosa, nº 152, Bairro: Agronômica, Florianopolis /SC, CEP: 88025301.

Art. 4º Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de
medula óssea autogênico, alogênico aparentado e não aparentado ao estabelecimento de
saúde a seguir identificado:
RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
MEDULA ÓSSEA AUTOGÊNICO: 24.01
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO APARENTADO: 24.02
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO NÃO APARENTADO: 24.03
MINAS GERAIS

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Destinação
Fundo Estadual de Saúde
Fundos Municipais de Saúde
TOTAL

I - Nº do SNT: 2 12 19 SP 07
II - denominação: Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência
III - CNPJ: 61.599.908/0001-58
IV - CNES: 2080575
V - endereço: Rua Maest Cardim, nº 769, Bairro: Liberdade, São Paulo/SP, CEP: 01.323900.

Art. 3º Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de pele
ao estabelecimento de saúde a seguir identificado:
RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
PELE: 24.24
SANTA CATARINA

§ 2º O estado e os municípios fazem jus à parcela mensal correspondente a
1/12 (um doze avos) dos valores remanejados, conforme detalhamento disponível para
consulta no Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade SISMAC - endereço eletrônico: http://sismac.saude.gov.br
§ 3º A efetivação do remanejamento do recurso MAC por meio desta Portaria
não acarreta impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos
financeiros vigentes a partir da 9° parcela de 2019.

.

I - Nº do SNT: 2 11 19 SE 01
II - denominação: Hospital de Olhos Rollemberg Gois LTDA
III - CNPJ: 13.935.309/0001-15
IV - CNES: 0026549
V - endereço: Rua Lagarto, nº 921, Bairro: Centro, Aracaju/SE, CEP: 49.010-390.

Art. 2º Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de tecido
músculo esquelético ao estabelecimento de saúde a seguir identificado:
RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
TECIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO: 24.22
SÃO PAULO

.

.

Nº 162, quinta-feira, 22 de agosto de 2019

.

103

I - Nº do SNT: 1 21 19 MG 18
II - responsável técnico: Abrahão Elias Hallack Neto, hematologista, CRM 31141;
III - membro: Mariza Aparecida Mota, hematologista, CRM 15620;
IV - membro: Graziela Toledo Costa Mayrink, hematologista, CRM 40286;
V - membro: Adriana Aparecida Ferreira, hematologista, CRM 35515;
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