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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 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;
Considerando a Nota Técnica nº 94/2020-CGSNT/DAET/SAES/MS, constante
do NUP/SEI 25000.120198/2020-20; e
Considerando a manifestação favorável das respectivas Secretarias Estaduais
de Saúde/Centrais Estaduais de Transplantes (CET), em cujo âmbito de atuação se
encontra o estabelecimento de saúde, resolve:
Art. 1º Fica concedida autorização para realizar transplante de tecido
músculo esquelético ao estabelecimento de saúde a seguir identificado:
RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
TECIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO: 24.22
RIO DE JANEIRO

PORTARIA Nº 812, DE 27 DE AGOSTO DE 2020
Cancela o CEBAS da Associação Beneficente
Douradense, com sede em Dourados (MS).
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre
a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de
isenção de contribuições para a seguridade social;
Considerando o disposto no Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014, que
regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o processo
de certificação das entidades beneficentes de assistência social e sobre procedimentos de
isenção das contribuições para a seguridade social;
Considerando o disposto no art. 140 ao art. 229 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 Portaria nº 179/SAS/MS, de 4 de fevereiro de 2019, constante
do SIPAR/SEI nº 25000.112669/2015-69, que concedeu a Renovação do CEBAS, para o
período de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2018;
Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou
entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato
gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a
vigência do certificado; e
Considerando o Parecer nº 540/2020-CGAGIC/DCEBAS/SAES/MS - FTS nº 2877,
relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.152478/2019-63, que concluiu pelo não
atendimento dos requisitos obrigatórios contidos na Lei nº 12.101/2009, para a
manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, resolve:
Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS) concedido à Associação Beneficente Douradense, CNPJ nº 03.604.782/000166, com sede em Dourados (MS).
Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação
devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório
à certificação, a data de 1º de janeiro de 2017, na forma do Parecer nº
00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.
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 12.101/2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Nº do SNT: 2 12 17 RJ 08
I - denominação: Hospital Vitória AMC/Hospital Alvorada Taguatinga LTDA
II - CNPJ: 08.100.676/0022-93
III - CNES: 7642423
IV - endereço: Avenida Jorge Curi, n° 550, Bairro: Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 22.793-334.

Art. 2° Fica concedida autorização para realizar transplante de tecido
músculo esquelético às equipes de saúde a seguir identificadas:
TECIDO MÚSCULO ESQUELÉTICO: 24.22
RIO DE JANEIRO
.

.

.

.

LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE

.

PORTARIA Nº 813, DE 27 DE AGOSTO DE 2020

Nº do SNT: 1 12 17 RJ 32
I - responsável técnico: Roberto Feres Junior, ortopedista e traumatologista, CRM
630632 - RJ;
II - membro: Edson Luiz Cruz Roderjan Filho, ortopedista e traumatologista, CRM
762300 - RJ;
III - membro: Flavio Goldsztajn, ortopedista e traumatologista, CRM 648736 - RJ;
IV - membro: Marcus Vinicius Fernandes Dias, ortopedista e traumatologista, CRM:
801283 - RJ.
SÃO PAULO

Indefere a Renovação do CEBAS da Rede Feminina
Regional de Combate ao Câncer, com sede em
Osvaldo Cruz (SP).

.

.

O Secretário de Atenção Especializada 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 330/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.097704/2019-36, 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 Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS) da Rede Feminina Regional de Combate ao Câncer, CNPJ nº
51.389.138/0001-65, com sede em Osvaldo Cruz (SP).
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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.

Nº do SNT: 1 12 20 SP 29
I - responsável técnico: Daniel Esperante Gomes, ortopedista e traumatologista, CRM
95850 - SP;
II - membro: Carlos Roberto Miranda, ortopedista e traumatologista, CRM 141862 SP;
III - membro: Mauricio de Paiva Raffaelli, ortopedista e traumatologista, CRM 101523
- SP.

Art. 3º Fica concedida autorização para realizar transplante de tecido ocular
humano às equipes de saúde a seguir identificadas:
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
RIO DE JANEIRO
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LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE

.

PORTARIA Nº 817, DE 28 DE AGOSTO DE 2020

Nº do SNT: 1 11 20 RJ 16
I - responsável técnico: Nathalie Urtiga de Vargas, oftalmologista, CRM 1142585 RJ.
Nº do SNT: 1 11 20 RJ 17
I - responsável técnico: Nathalie Urtiga de Vargas, oftalmologista, CRM 1142585 RJ.
Nº do SNT: 1 11 20 RJ 18
I - responsável técnico: Nathalie Urtiga de Vargas, oftalmologista, CRM 1142585 RJ.

Art. 4° Fica concedida autorização para realizar retirada e transplante de
medula óssea autogênico, alogênico aparentado e não aparentado às equipes de saúde
a seguir identificadas:
MEDULA ÓSSEA AUTOGÊNICO: 24.01
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO APARENTADO: 24.02
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO NÃO APARENTADO: 24.03
RIO DE JANEIRO

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação
Hospitalar São Vicente de Paula, com sede em Nova
Serrana (MG).
O Secretário de Atenção Especializada 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 329/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.058960/2020-41, 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 Hospitalar São Vicente de Paula, CNPJ nº
20.653.028/0001-35, com sede em Nova Serrana (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 04 de maio de
2020 a 03 de maio de 2023.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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Nº do SNT: 1 21 20 RJ 19
I - responsável técnico: Rony Schaffel, hematologista, CRM 583141 - RJ;
II - membro: Jacques Kaufman, hematologista e hemoterapeuta, CRM 789321 - RJ;
III - membro: Mayara Rêgo Zarour, hematologista e hemoterapeuta, CRM 989959 RJ.
Nº do SNT: 1 21 20 RJ 20
I - responsável técnico: Leandro Pataro Calvao, hematologista e hemoterapeuta, CRM
704415 - RJ;
II - membro: Roberto José Pessoa de Magalhães Filho, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 679887 - RJ;
III - membro: Aline Cury Borchardt, hematologista e hemoterapeuta, CRM 872598 RJ.
SÃO PAULO

LUIZ OTAVIO FRANCO DUARTE

.

.

PORTARIA Nº 818, DE 28 DE AGOSTO DE 2020

.

Concede autorização a estabelecimento e equipes
de saúde para retirada e transplante de órgãos,
tecidos e células tronco-hematopoéticas.

Nº do SNT: 1 21 20 SP 28
I - responsável técnico: Carla Renata Pacheco Donato Macedo, cancerologista
pediátrica, CRM 82954 - SP;
II - membro: Camila Hiromi Hashimoto, cancerologista pediátrica, CRM 121196 SP.

Art. 5º As autorizações concedidas por meio desta Portaria - ao
estabelecimento e equipes de saúde especializadas - terão validade de quatro anos, em
conformidade com o estabelecido nos §§ 4º, 5º, 6º, 7° e 8º do art. 11 do Decreto nº
9.175, de 18 de outubro de 2017.
Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O Secretário de Atenção Especializada 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;
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;
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