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Art. 2º Os efeitos financeiros de que trata o art. 1º estão contemplados na Portaria nº 1.668/GM/MS, de 05 de agosto de 2014, que aprova o Componente Parto e Nascimento
da Etapa X do Plano de Ação da Rede Cegonha do Estado de São Paulo e Municípios e aloca recursos financeiros para sua implementação.
Art. 3º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos no
título IV da Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, terão suspensos os efeitos de seu cadastramento.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 294, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019

PORTARIA Nº 285, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2019

Cancela o Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social, na área da Saúde, do Hospital
Infantil Dr. João Soares, com sede em João
Pessoa/PB.

Habilita a unidade de saúde AME Francesco
Leonardo Beira de Amparo, com sede em Amparo
(SP), em regime de Hospital Dia.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no Capítulo V - das Disposições Finais - Anexo 1 do
Anexo XXIV - da modalidade de assistência em regime de Hospital Dia - da Portaria de
Consolidação n° 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre as
políticas nacionais de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando os pareceres favoráveis dos respectivos gestores locais do SUS,
resolve:
Art. 1º Fica habilitada a unidade de saúde a seguir relacionada, no código 12.02
- Procedimentos cirúrgicos, diagnósticos ou terapêuticos, com 02 leitos, em regime de
Hospital Dia:
.

.

UF
SP

MUNICÍPIO
Amparo

CNES
9232141

CNPJ
ENTIDADE
46.374.500/0259-36 AME
Francesco
Leonardo Beira de
Amparo

O Secretário de Atenção 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 na Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 03 de
outubro de 2017, que redefine os procedimentos relativos à certificação das entidades
beneficentes de assistência social na área de saúde; e
Considerando o Parecer nº 12-SEI/2017-DCEBAS/SAS/MS - FTS nº 462, relativo
ao Processo de Supervisão SIPAR nº 25000.089898/2015-72, que concluiu não serem
atendidos os requisitos obrigatórios contidos na Lei nº 12.101/2009, para a manutenção do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, resolve:
Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, na área da Saúde, concedido ao Hospital Infantil Dr. João Soares, CNPJ nº
09.114.364/0001-77, com sede em João Pessoa/PB.
Parágrafo único. Registra-se como início do fato gerador do descumprimento de
requisito obrigatório à certificação a data de 25/07/2010.
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.

GESTÃO
Estadual

Art. 2º A habilitação concedida por esta Portaria não acarretará alteração no
teto financeiro do Estado e/ou Município.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 291, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019
Defere, em grau de Reconsideração, a Renovação do
CEBAS, da Instituição Espírita Nosso Lar, com sede
em Fortaleza (CE).

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 298, DE 1º DE MARÇO 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;
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 a Nota Técnica nº 93/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do
Processo nº 25000.110541/2012-18, que concluiu, na fase recursal, 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, em grau de Reconsideração, 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 Instituição Espírita Nosso Lar,
CNPJ nº 07.287.865/0001-20, com sede em Fortaleza (CE).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de
2013 a 31 de dezembro de 2015.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 1.778/SAS/MS, de 30 de novembro de
2016, publicada no Diário Oficial da União nº 231, de 2 de dezembro de 2016, Seção 1,
página 68.
Art. 4º Ficam suspensos os efeitos da Portaria 2.034/SAS/MS, de 29 de
dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 1, de 2 de janeiro de 2018,
Seção 1, página 83.

Operacionaliza,
no
Cadastro
Nacional
de
Estabelecimentos
de
Saúde
(CNES),
a
reclassificação das UTI Porte I Adulto e Pediátrico
para UCI Adulto e Pediátrica.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Capitulo IV - Do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde (CNES) do Título VII - Dos Sistemas de Informação, 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 o Título X - Do Cuidado Progressivo ao Paciente Crítico ou
Grave 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;
Considerando a necessidade de qualificar o CNES para o cadastramento de
informações de capacidade instalada de estabelecimentos de saúde das esferas pública
e privada e qualificar a captação das informações de produção das internações,
resolve:
Art. 1º Fica operacionalizada a reclassificação das Unidades de Terapia
Intensiva (UTI), Tipo I, Adulto e Pediátrico, para Unidade de Cuidados Intermediários
(UCI), Adulto e Pediátrica, no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde
(CNES).
Art. 2º Os atuais leitos de UTI tipo I, Adulto e Pediátrico, passam a ser
considerados como leitos de UCI, Adulto e Pediátrico, de forma respectiva, conforme
preconizado pelo art. 146 da Portaria de Consolidação nº. 3/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, sendo o ajuste realizado de forma automática, visando dirimir
problemas na apresentação da produção dos estabelecimentos.
§1° Os leitos existentes do tipo "77 - UTI Pediátrica - Tipo I" serão migrados
para o tipo de leito "94 - Unidade de Cuidados Intermediários Pediátrico", ficando
excluído o código de tipo de leito "77 - UTI Pediátrica - Tipo I".
§2° Os leitos existentes do tipo "74 - UTI Adulto - Tipo I" serão migrados
para o tipo de leito "95 - Unidade de Cuidados Intermediários Adulto", ficando excluído
o código de tipo de leito "74 - UTI Adulto - Tipo I".
Art. 3º O quantitativo de leitos disponíveis ao SUS dos tipos de leitos 94 Unidade de Cuidados Intermediários Pediátrica e 95 - Unidade de Cuidados
Intermediários Adulto passam a ser contabilizados pela quantidade de leitos
habilitados.
Art. 4º Fica atualizada a Tabela de Habilitações do CNES, conforme se
segue:
§1º Os estabelecimentos atualmente habilitados no código "26.96 - UTI I
Adulto" serão reclassificados para o novo código de habilitação "28.04 - Unidade de
Cuidados Intermediários Adulto", de inserção Centralizada, que atuará sob o
quantitativo de leitos SUS do tipo de leito 95 - Unidade de Cuidados Intermediários
Adulto. O código "26.96 - UTI I Adulto" fica excluído.
§2º Os estabelecimentos atualmente habilitados no código "26.98 - UTI I
Pediátrica" serão reclassificados para o novo código de habilitação "28.05 - Unidade de
Cuidados Intermediários Pediátrica (UCI-P)", de inserção Centralizada, que atuará sob o
quantitativo de leitos SUS do tipo de leito "94 - Unidade de Cuidados Intermediários
Pediátrica". O código "26.98 - UTI I Pediátrica" fica excluído.
Art. 5º Ficam incluídos no Grupo 08, Subgrupo 02, Forma de Organização
01, da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, os procedimentos
constantes no Anexo a esta Portaria.
Art. 6º Ficam excluídos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM
do SUS os procedimentos 08.02.01.010-5 - Diária de Unidade de Terapia Intensiva de
Adulto (UTI I) e 08.02.01.014-8 - Diária de Unidade de Terapia Intensiva em Pediatria
(UTI I).
Art. 7º Caberá à Coordenação-Geral dos Sistemas de Informação CGSI/DRAC/SAS/MS, como gestora do CNES, formalizar junto ao Departamento de
Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) a demanda para operacionalização
desta Portaria no CNES.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos
a partir da disponibilização das versões dos sistemas que contemplem as modificações
definidas pelo DATASUS/SE.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 293, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2019
Desabilita Laboratórios de Exames Citopatológicos do
Colo do Útero, Tipo I, de municípios do Estado de
Alagoas.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.338/GM/MS, de 8 de setembro de 2015, que
habilita Laboratórios de Exames Citopatológicos do Colo do Útero;
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 manifestação favorável da Secretaria de Saúde do Estado de
Alagoas e a aprovação no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite nº 85, de 20 de
agosto de 2018; e
Considerando a avaliação da Coordenação Geral de Atenção Especializada do
Departamento de Atenção Especializada e Temática da Secretaria de Atenção à Saúde CGAE/DAET/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Ficam desabilitados, como Laboratórios de Exames Citopatológicos do
Colo do Útero, Tipo I, com a exclusão do código de habilitação 32.02, os estabelecimentos
a seguir descritos:
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MUNICÍPIO

GESTÃO

TIPO
DE CNES
LABORATÓRIO
HABILITAÇÃO
Atalaia
Municipal
I
6680046
BIOMED
Coruripe
Municipal
I
3551423
CEDLIM
União
dos Municipal
I
2006030 MARIA DAS GRAÇAS
Palmares
LOPES FERREIRA
Viçosa
Municipal
I
3955052 LAB
MUNICIPAL
DE
VIÇOSA
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
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