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Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), do Instituto Nova - Instituto Nova de Estudos, Pesquisas e
Análises de Projetos e Parcerias Sócio - Governamentais, CNPJ nº 07.314.217/0001-15, com
sede em Porto Alegre (RS).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Considerando a Portaria nº 3.485/GM/MS de 18 de dezembro de 2017, que
estabelece processo de aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde dos
medicamentos somatropina, galantamina 8mg, 16 mg e 24 mg, sildenafila 20 mg, 25 mg
e 50 mg, quetiapina 300 mg, desmopressina 0,1 mg/mL, entacapona 200 mg, latanoprosta
0,05 mg/mL, travoprosta 0,04mg/mL, bimatoprosta 0,3 mg/mL, alfadornase 2,5mg,
deferasirox 125mg, 250mg e 500mg, octreotida LAR 20mg/mL e 30mg/mL, do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, resolve:
Art.1º Fica alterado o atributo referente ao valor do medicamento pertencente
ao CEAF, conforme se segue:
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Indefere a Renovação do CEBAS, da entidade Ação Cristã
Vicente Moretti, com sede no Rio de Janeiro (RJ).
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
operacionais no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS - SIA/SUS a partir da
competência fevereiro de 2019.

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 74/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS e a Nota
Técnica
nº
9/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constantes
do
Processo
nº
25000.182681/2015-31, que concluíram pelo não 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 indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da entidade Ação Cristã Vicente Moretti, CNPJ nº
33.831.322/0001-31, com sede no Rio de Janeiro (RJ).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 55, DE 16 DE JANEIRO DE 2019
Desabilita eitos das Unidades de Terapia Intensiva
Neonatal - UTIN do Hospital Maternidade Madalena
Nunes - Sociedade Beneficente São Camilo - Tianguá/CE.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Título IV - define os critérios de classificação e habilitação de
leitos de Unidade Neonatal, da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro
de 2017, que consolida as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de Atenção Hospitalar
- DAHU/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica desabilitado o número de leitos de Cuidados Intermediários, do
hospital a seguir relacionado:
.

.

.
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CNES:

Hospital

2560852

Hospital Maternidade Madalena Nunes - Sociedade Beneficente São Camilo - Tianguá/CE

Nº leitos

Leito: 28.01
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Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 51, DE 15 DE JANEIRO DE 2019
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Defere a Renovação do CEBAS, da Fundação Espírita
Allan Kardec, com sede em Franca (SP).

PORTARIA Nº 56, DE 16 DE JANEIRO DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, do Instituto São José,
com sede em João Pessoa (PB).

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 15/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo nº 25000.186479/2018-21, 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 (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo
de 60% (sessenta por cento), da Fundação Espírita Allan Kardec, CNPJ nº 47.957.667/000140, com sede em Franca (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 843/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.136670/2018-21, 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 (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo
de 60% (sessenta por cento), do Instituto São José, CNPJ nº 08.667.206/0001-81, com sede
em João Pessoa (PB).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 3 de janeiro de
2019 a 2 de janeiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 52, DE 15 DE JANEIRO DE 2019
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Indefere a Concessão do CEBAS, da Rede Feminina
de Combate ao Câncer de Braço do Norte, com sede
em Braço do Norte (SC).

PORTARIA Nº 57, DE 16 DE JANEIRO DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, da Associação de
Voluntários no Apoio ao Combate do Câncer em
Itaúna e Região - AVACCI, com sede em Itaúna (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;
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 9/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo nº 25000.197848/2018-19, que concluiu pelo não 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 indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), da Rede Feminina de Combate ao Câncer de Braço do Norte,
CNPJ nº 00.118.721/0001-09, com sede em Braço do Norte (SC).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar
recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente
publicação, conforme prevê o art. 26 da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 13/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo nº 25000.156360/2018-23, 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 (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo
de 60% (sessenta por cento), da Associação de Voluntários no Apoio ao Combate do
Câncer em Itaúna e Região - AVACCI, CNPJ nº 04.530.015/0001-12, com sede em Itaúna
(MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 18 de maio de
2019 a 17 de maio de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 54, DE 16 DE JANEIRO DE 2019
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Altera atributo de procedimento pertencente ao
Componente
Especializado
da
Assistência
Farmacêutica (CEAF), da Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais
Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS).

PORTARIA Nº 58, DE 16 DE JANEIRO DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, da Associação da
Casa da Diálise, com sede em Uberaba (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;
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;

O Secretário de Atenção à Saúde no uso de suas atribuições,
Considerando a competência prevista no art. 324 ao art. 335, seção VII 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 de saúde, a organização e o
funcionamento do Sistema Único de Saúde; e
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