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Ministério das Relações Exteriores

CONSULTA PÚBLICA Nº 47, DE 4 DE JUNHO DE 2020
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO torna pública, nos termos do
artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do artigo 14, § 4º, do Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014, e do artigo 203 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS,
de 28 de setembro de 2017, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito do
recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo nº 25000.174110/2013-61,
interposto pela LIGA CATARINENSE DE COMBATE AO CÂNCER, CNPJ nº 80.671.068/0001-31,
contra a decisão de cancelamento do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social em Saúde (CEBAS) da ora recorrente, ante o descumprimento dos requisitos,
aferidos em Processo de Supervisão, por não ter atendido aos requisitos obrigatórios para
a manutenção da certificação, conforme estabelecidos na Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação
desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente
fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social
em Saúde, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, deste Ministério
(DCEBAS/SAES/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO
PORTARIA Nº 44, DE 4 DE JUNHO DE 2020
Altera o Anexo I da Portaria nº 118, de 6 de
dezembro de 2019, que aprova o Regimento
Interno da Fundação Alexandre de Gusmão, dando
nova redação aos artigos 13, 14 e 15.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO, no uso das
atribuições que lhe confere o art. 16, inciso I, do anexo I, do Decreto nº 10.099, de
6 de novembro de 2019, resolve:
Art. 1º Alterar os artigos 13, 14 e 15 do anexo I da Portaria nº 118, de 6
de dezembro de 2019, que aprovou o Regimento Interno da Fundação Alexandre de
Gusmão, que passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 13 À Coordenação de Projetos - CPRO compete:
I - assistir o Presidente da FUNAG e a Gerência de Projetos na concepção,
implementação e controle das atividades e projetos finalísticos da FUNAG;
II - auxiliar a GPRO na elaboração da proposta de programa de trabalho
anual de projetos finalísticos da FUNAG, incluindo a proposta detalhada de programa
editorial;
III - manter registro permanente da cessão de direitos de uso de imagem,
voz e texto de participantes, quando cabível, no âmbito das atividades sob sua
coordenação;
IV - coordenar, elaborar, propor estratégias, implementar e emitir relatórios,
sempre que demandados, sobre os projetos finalísticos referentes à realização de
debates, atividades culturais e pedagógicas, eventos e comunicação digital em
consonância com os objetivos da FUNAG; e
V - coordenar, planejar, implementar, controlar e emitir relatórios, sempre
que demandados, sobre os projetos relacionados ao programa editorial anual da
FUNAG como as revisões, as traduções, a editoração gráfica, a edição de obras,
incluindo seus arquivos digitais na Biblioteca Digital da Fundação.
Parágrafo único - O Coordenador de Projetos substituirá o Gerente de
Projetos em seus afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares, bem como na
vacância do cargo.
Art. 14 À Chefia de Projetos de Eventos e Comunicação Digital - PECD
compete:
I - assistir o Presidente da FUNAG, a Gerência de Projetos e a Coordenação
de Projetos nos assuntos relacionados a projetos de eventos, debates, atividades
culturais e pedagógicas e de comunicação digital;
II - auxiliar a CPRO na divulgação de projetos da Fundação relacionados a
eventos, debates, atividades culturais e pedagógicas, publicações e comunicação
digital;
III - elaborar matérias, editar vídeos, imagens e áudios ("podcasts") para a
Internet, assim como executar os projetos relacionados à comunicação e à mídia digital
da FUNAG;
IV - manter atualizado o sítio eletrônico da FUNAG, assim como suas redes
sociais;
V - planejar, implementar, controlar e emitir relatórios, sempre que
demandados, sobre os projetos de comunicação digital da FUNAG; e
VI - manter atualizada a lista de endereços eletrônicos destinada à
divulgação das atividades das FUNAG.
Art. 15 À Chefia de Projetos de Publicação e Distribuição - PPD compete:
I - assistir o Presidente da FUNAG, a Gerência de Projetos e a Coordenação
de Projetos nos assuntos relacionados à produção, edição, comercialização, distribuição,
acervo de publicações e contratação de direitos autorais de obras a serem publicadas
pela Fundação;
II - auxiliar a CPRO na execução do programa editorial da Fundação;
III - organizar as revisões, traduções, editoração gráfica, edição de obras,
incluindo seus arquivos digitais, e na publicação das obras na Biblioteca Digital da
Fundação;
IV - receber, registrar, distribuir e comercializar as obras editadas pela
FUNAG;
V - manter atualizados os registros e os controles sobre as vendas,
recolhendo os recursos delas oriundos, bem como adotar as providências relativas ao
atendimento das demandas, elaborar a prestação de contas e emitir relatórios mensais
das vendas efetuadas;
VI - manter atualizada a loja virtual da FUNAG, assim como todos os canais
de comercialização das obras publicadas pela Fundação;
VII - expedir, com a emissão de documentos fiscais correspondentes, todas
as vendas e as doações de publicações da FUNAG no país e no exterior;
VIII - armazenar, conservar e manter o controle e a organização dos
estoques de publicações editadas pela Fundação, registrando os fluxos de entrada e de
saída, e elaborar relatório de controle de estoque;
IX - propor e implementar os projetos para participação da FUNAG em
eventos que disponham de suas publicações;
X - contratar direitos autorais, manter registro permanente das
contratações, dos textos e das publicações encomendados pela FUNAG; e
XI - organizar e manter reserva técnica permanente do acervo de
publicações da FUNAG."
Art. 2° Esta portaria entrará em vigor no primeiro dia do mês subsequente
à data de publicação ou em seu primeiro dia útil.

EDUARDO PAZUELLO
CONSULTA PÚBLICA Nº 48, DE 4 DE JUNHO DE 2020
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO torna pública, nos termos do
artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do artigo 14, § 4º, do Decreto
nº 8.242, de 23 de maio de 2014, e do artigo 203 da Portaria de Consolidação nº
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, consulta para manifestação da sociedade civil
a respeito do recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo nº
25000.177947/2019-57, interposto pela COMUNIDADE DE RECUPERAÇÃO NOVA VIDA/SP,
CNPJ nº 53.220.620/0001-00, contra a decisão de indeferimento do pedido de
Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde
(CEBAS) da ora recorrente, por não ter atendido aos requisitos constantes da Lei nº
12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações
pertinentes.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação
desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente
fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social em Saúde, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, deste Ministério
(DCEBAS/SAES/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
EDUARDO PAZUELLO
CONSULTA PÚBLICA Nº 49, DE 4 DE JUNHO DE 2020
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO torna pública, nos termos do
artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do artigo 14, § 4º, do Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014, e do artigo 203 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS,
de 28 de setembro de 2017, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito do
recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo nº 25000.094191/2019-10,
interposto pela Instituição Adventista Centro Oeste de Promoção a Saúde/DF, CNPJ nº
24.823.958/0001-40, contra a decisão de indeferimento do pedido de Concessão do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) da ora
recorrente, por não ter atendido aos requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes.
EDUARDO PAZUELLO
PORTARIA Nº 1.491, DE 4 DE JUNHO DE 2020
Habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto Tipo
II do Hospital Padre Tiago na Providência de Deus e estabelece
recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos
de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, a ser incorporado
ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC), do
Estado de Goiás.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO, no uso das atribuições que lhe
conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando a 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;
Considerando a Portaria nº 828/GM/MS, de 17 de abril de 2020, que altera a
Portaria de Consolidação nº 6/2017/GM/MS, para dispor sobre os Grupos de Identificação
Transferências federais de recursos da saúde; e
Considerando a documentação apresentada pelo Município de Jataí (GO) na
Proposta SAIPS nº 122.382 e a correspondente avaliação da Coordenação-Geral de Atenção
Hospitalar e Domiciliar do Departamento de Atenção Hospitalar e de Urgência CGAHD/DAHU/SAES/MS, constante do NUP-SEI nº 25000.071388/2020-14, resolve:
Art. 1º Ficam habilitados leitos da Unidade de Terapia Intensiva - UTI adulto
Tipo II, do estabelecimento descrito no anexo a esta Portaria.
Parágrafo único. A referida unidade de saúde poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde - SAES/MS e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, ter suspensos os efeitos de sua habilitação.
Art. 2º Fica estabelecido recurso do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços
Públicos de Saúde - Grupo de Atenção Especializada, no montante anual de R$ 978.503,68
(novecentos e setenta e oito mil e quinhentos e três reais e sessenta e oito centavos), a
ser incorporado ao limite financeiro de Média e Alta Complexidade (MAC) do Estado de
Goiás.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a
transferência, regular e automática, do montante estabelecido no art. 2º, ao Fundo
Estadual de Saúde de Goiás, IBGE 520000, em parcelas mensais, mediante processo
autorizativo encaminhado pela Secretaria de Atenção Especializada à Saúde.
Parágrafo único. O recurso relativo ao estabelecimento consignado ao
programa de trabalho, tem como finalidade o custeio de quaisquer ações e serviços de
média e alta complexidade para atenção à saúde da população, desde que garantida a
manutenção da unidade.
Art. 4º Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão por conta do
orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Programa de Trabalho
10.302.5018.8585 - Atenção à Saúde da População para Procedimentos em Média e Alta
Complexidade - Plano Orçamentário 0000.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
financeiros a partir da 7ª (sétima) parcela de 2020.

ROBERTO GOIDANICH

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
CONSULTA PÚBLICA Nº 46, DE 4 DE JUNHO DE 2020
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE INTERINO torna pública, nos termos do
artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do artigo 14, § 4º, do
Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, e do artigo 203 da Portaria de Consolidação
nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, consulta para manifestação da sociedade
civil a respeito do recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo nº
25000.073941/2019-10, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM
ONCOPEDIATRIA, CNPJ nº 03.267.558/0001-26, contra a decisão de cancelamento do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) da ora
recorrente, ante o descumprimento dos requisitos, aferidos em Processo de Supervisão,
por não ter atendido aos requisitos obrigatórios para a manutenção da certificação,
conforme estabelecidos na Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações
e demais legislações pertinentes.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data de
publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições,
devidamente
fundamentadas,
por
meio
do
endereço
eletrônico
www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência
Social em Saúde, da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, deste Ministério
(DCEBAS/SAES/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
EDUARDO PAZUELLO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152020060500033
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