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PORTARIA Nº 1459, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018

Defere a Renovação do CEBAS, da
Associação das Damas de Caridade, com
sede em Cruz Alta (RS).

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 770/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.209021/2015-12, 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 das Damas de Caridade, CNPJ nº 89.124.630/0001-81,
com sede em Cruz Alta (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
1º de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2018.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.460, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018

Defere a Concessão do CEBAS, do
Hospital São Francisco de Paula, com sede
em São Francisco de Paula (RS).

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 775/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.113438/2018-15, 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 Concessão 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 Hospital São Francisco de Paula, CNPJ nº 96.554.829/0001-05,
com sede em São Francisco de Paula (RS).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de
3 (três) anos a contar da data de publicação no Diário Oficial da
União (DOU).

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.463, DE 12 DE SETEMBRO DE 2018.

Defere a Renovação do CEBAS, do Grupo
de Pesquisa e Assistência ao Câncer
Infantil, com sede em Sorocaba (SP).

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 774/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.095487/2018-69, 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 Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, CNPJ nº
50.819.523/0001-32, com sede em Sorocaba (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
28 de abril de 2019 à 27 de abril de 2022.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.465, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

Concede autorização e renovação de
autorização a estabelecimentos e equipes
de saúde para retirada e transplante de
ó rg ã o s .

O Secretário de Atenção 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 no
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;

Considerando a manifestação favorável da respectiva
Secretaria Estadual de Saúde/Central de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos 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
PERNAMBUCO

. I - Nº do SNT: 2 11 18 PE 04

. II - denominação: Clínica de Olhos Clovis de Azevedo Paiva

. III - CNPJ: 24.131.849/0001-62

. IV - CNES: 5224942

. V - endereço: Rua Dom Bosco, nº 855, Bairro: Boa Vista,
Recife/PE, CEP: 50.070-070.

Art. 2° Fica concedida renovação de autorização para
realizar retirada e transplante de rim aos estabelecimentos de saúde a
seguir identificados:

RIM: 24.08
BAHIA

. I - Nº do SNT: 2 01 10 BA 05

. II - denominação: Hospital Calixto Midlej Filho - Santa Casa de
Misericordia de Itabuna

. III - CNPJ: 14.349.740/0002-23

. IV - CNES: 2772280

. V - endereço: Rua Antônio Muniz, nº 200, Bairro: Pontalzinho,
Itabuna/BA, CEP: 45603-023.

CEARÁ

. I - Nº do SNT: 2 01 12 CE 04

. II - denominação: Hospital Monte Klinikum

. III - CNPJ: 29.435.005/0074-84

. IV - CNES: 3055426

. V - endereço: Rua República do Libanio, nº 747, Bairro: Meireles,
Fortaleza/CE, CEP: 60.160-140.

Art. 3° Fica concedida renovação de autorização para
realizar retirada e transplante de medula óssea autogênico e alogênico
aparentado ao estabelecimento de saúde a seguir identificado:

MEDULA ÓSSEA AUTOGÊNICO: 24.01
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO APARENTADO: 24.02
RIO GRANDE DO SUL

. I - Nº do SNT: 2 21 15 RS 01

. II - denominação: Hospital Regina Novo Hamburgo - Associação
Congregação de Santa Catarina

. III - CNPJ: 91.681.361/0003-68

. IV - CNES: 2232057

. V - endereço: Av. Dr. Maurício Cardoso, nº 711, Bairro: Hamburgo
Velho, Novo Hamburgo/RS, CEP: 93510-223.

Art. 4° Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de tecido ocular humano à equipe de saúde a seguir
identificada:

CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
PERNAMBUCO

. I - Nº do SNT 1 11 18 PE 05

. II - responsável técnico: Denizio Dantas de Almeida,
oftalmologista, CRM 10825;

. III - membro: Natalia Silva de Mesquita Parente, oftalmologista,
CRM 17993.

Art. 5° Fica concedida renovação de autorização para
realizar retirada e transplante de rim à equipe de saúde a seguir
identificada:

RIM: 24.08
CEARÁ

. I - Nº do SNT 1 01 12 CE 04

. II - responsável técnico: José Anastácio Dias Neto, urologista,
CRM 6926;

. III - membro: Maria Luíza de Mattos Brito Oliveira Sales,
nefrologista, CRM 4182;

. IV - membro: Cláudia Maria Costa de Oliveira, nefrologista, CRM
4172;

. V - membro: Ronaldo de Matos Esmeraldo, cirurgião geral e
urologista, CRM 4102;

. VI - membro: Fernando José Villar Nogueira Paes, nefrologista,
CRM 6410.

Art. 6° Fica concedida renovação de autorização para
realizar retirada e transplante de tecido ocular humano às equipes de
saúde a seguir identificadas:

CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
SÃO PAULO

. I - Nº do SNT: 1 11 14 SP 41

. II - responsável técnico: Maria Virgínia Rodrigues Franco Miya-
hara, oftalmologista, CRM 103205.

. I - Nº do SNT: 1 11 02 SP 50

. II - responsável técnico: Noé Luiz Mendes de Marchi,
oftalmologista, CRM 62573;

. III - membro: José Fernando de Albuquerque, oftalmologista, CRM
67595;

. IV - membro: Alvio Isao Shiguematsu, oftalmologista, CRM
90370.

. I - Nº do SNT 1 11 02 SP 84

. II - responsável técnico: André Hamada, oftalmologista, CRM
67638.

Art. 7° Fica concedida renovação de 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
SÃO PAULO

. I - Nº do SNT: 1 21 02 SP 120

. II - responsável técnico: Katya Parísio, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 46138;

. III - membro: José Salvador Rodrigues de Oliveira, hematologista
e hemoterapeuta, CRM 32020;

. IV - membro: Vivian Aparecida Zanão, oncologista, CRM
83341;

. V - membro: Ana Marcela Rojas Fonseca, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 129124;

. VI - membro: Sandra Serson Rohr, hematologista e hemoterapeuta,
CRM 108355;

. VII - membro: Elaine Maria Borges Mancilha, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 139946;

. VIII - membro: Alessandro Clayton da Cruz, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 115240;

. IX- membro: Flávia Martins Novoa, hematologista e hemoterapeu-
ta, CRM 149832.

. I - Nº do SNT: 1 21 14 SP 58

. II - responsável técnico: Vanderson Geraldo Rocha, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 144445;

. III - membro: Aliana Meneses Ferreira, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 158591;

. IV - membro: Erick Menezes Xavier, hematologista, CRM
142596;

. V - membro: Jayr Schmidt Filho, hematologista e hemoterapeuta,
CRM 127063;
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. VI - membro: Lívia Caroline Bezerra Mariano, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 135006;

. VII - membro: Marina de Mattos Nascimento, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 131649;

. VIII - membro: Marina Fonseca Dias dos Santos, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 121846;

. IX - membro: Thales Dalessandro Meneguin Pereira, hematologista
e hemoterapeuta, CRM 112136;

. X - membro: Madson Correia de Farias, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 159960;

. XI - membro: Marcelo Junqueira Atanázio, hematologista e
hemoterapeuta, CRM 151735.

Art. 8° Fica concedida renovação de autorização para
realizar retirada e transplante de medula óssea autogênico e alogênico
aparentado à equipe de saúde a seguir identificada:

MEDULA ÓSSEA AUTOGÊNICO: 24.01
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO APARENTADO: 24.02
RIO GRANDE DO SUL

. I - Nº do SNT: 1 21 15 RS 02

. II - responsável técnico: Cláudio da Cruz Baungarten,
hematologista e hemoterapeuta, CRM 21206;

. III - membro: Monique Nervo, hematologista e hemoterapeuta,
CRM 31070.

Art. 9° As autorizações e renovações de autorizações
concedidas por meio desta Portaria - para equipes especializadas e
estabelecimentos de saúde - terão validade de quatro anos a contar
desta publicação, em conformidade com o estabelecido nos §§ 4º, 5º,
6º e 7° 8º do art. 11 do Decreto nº 9.175, de 18 de outubro de
2017.

Art. 10 Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.466, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

Renova a autorização e a habilitação de
estabelecimento de saúde para realização
dos exames de histocompatibilidade.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 1.312/GM/MS, de 30 de novembro

de 2000, que estabelece as normas de cadastramento dos Laboratórios
de Histocompatibilidade;

Considerando a Portaria nº 1.313/GM/MS, de 30 de novembro
de 2000, que define os laboratórios que poderão ser cadastrados para
realização dos exames de histocompatibilidade;

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 análise favorável da Secretaria de Estado da
Saúde, em cujo âmbito de atuação se encontra o estabelecimento de
saúde, resolve:

Art. 1º Fica renovada a autorização e habilitação do
estabelecimento de saúde a seguir, para realização dos exames de
histocompatibilidade Tipo II, relacionados na Portaria nº
1.314/GM/MS, de 30 de novembro de 2000.

CÓDIGO: 24.18 - Exames de histocompatibilidade por meio de
sorologia e/ou biologia molecular - Tipo II
MARANHÃO

. RAZÃO SOCIAL

. Laboratório de Estudos Genômicos e
Histocompatibilidade (LEGH) do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (HUUFMA)

CNPJ: 06.279.103/0002-08 CNES:
2726653

Art. 2º Fica recadastrado o estabelecimento de saúde abaixo
relacionado, para realização do exame de histocompatibilidade relativo
à identificação de doador voluntário de medula óssea - 05.01.01.005-0
- Identificação de doador não aparentado de células-tronco
hematopoéticas 1ª fase (por doador tipado).

CÓDIGO: 24.25 - Cadastramento de doadores voluntários de medula
óssea e outros precursores hematopoéticos.
MARANHÃO

. RAZÃO SOCIAL

. Laboratório de Estudos Genômicos e
Histocompatibilidade (LEGH) do Hospital
Universitário da Universidade Federal do
Maranhão (HUUFMA)

CNPJ: 06.279.103/0002-08 CNES:
2726653

Art. 3º As renovações de autorização e os recadastramentos
concedidos por meio desta Portaria terão validade de quatro anos,
renováveis por períodos iguais e sucessivos.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
a partir de 1º de agosto de 2018.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.468, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

Concede classificação de acordo com a
complexidade tecnológica ao
estabelecimento de saúde.

O Secretário de Atenção 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 no
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 de Consolidação nº 6/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, que estabelece a consolidação das normas
sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as
ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, seção IX,
que trata do incremento financeiro para a realização de procedimentos
de transplante e o processo de doação de órgãos (IFTDO) e estabelece
estratégia de qualificação e ampliação do acesso aos transplantes de
órgãos sólidos e de medula óssea, por meio da criação de novos
procedimentos e de custeio diferenciado para a realização de
procedimentos de transplantes e processo de doação de órgãos; e

Considerando a manifestação favorável da respectiva
Secretaria Estadual de Saúde/Central de Transplantes em cujo âmbito
de atuação se encontram os estabelecimentos de saúde, resolve:

Art. 1º Fica concedida classificação de acordo com a
complexidade tecnológica, ao estabelecimento de saúde a seguir
identificado:

NÍVEL C: 24.28
BAHIA

. I - denominação: HOSPITAL ANA NERY.

. II - CNPJ: 02.466.144/0001-63

. III - CNES: 0003875

. IV - endereço: Rua Saldanha Marinho, S/N, Bairro: Caixa D'água -
Salvador/BA - CEP: 40.320-010.

Art. 2º A classificação concedida para o estabelecimento de
saúde por meio desta Portaria, em conformidade com o art. 228 da
Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017,
terão validade pelo período de dois anos a contar desta publicação, de
acordo com o estabelecido no § 3º do art. 229 da Portaria de
consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.469, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

Inclui membro em equipe de transplante

O Secretário de Atenção 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;

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 da respectiva
Secretaria Estadual de Saúde/Central de Notificação, Captação e
Distribuição de Órgãos em cujos âmbitos de atuação se encontram
as equipes especializadas e estabelecimentos de saúde, resolve:

Art. 1º Fica incluído na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 400 SAS/MS, de 09 de abril de 2018, publicada
no Diário Oficial da União nº 72, de 16 de abril de 2018, Seção
1, página 41 e 42, os membros a seguir:

CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
CEARÁ

. I - Nº do SNT: 1 11 07 CE 01

. II - membro: Marcídia Soares Peixoto, oftalmologista, CRM
11 6 5 8 ;

III - membro: Monike de Paula Gomes Vieira, oftalmologista,
CRM 10192.

Art. 2º Fica incluído na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 675/SAS/MS, de 21 de maio de 2018, publicada
no Diário Oficial da União nº 104, de 1 de junho de 2018, Seção
1, página 86 e 87, o membro a seguir:

CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
SANTA CATARINA

. I - Nº do SNT: 1 11 01 SC 06

. II - membro: Maiara Dalcegio Favretto, oftalmologista, CRM
15895.

Art. 3º Fica incluído na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 400/SAS/MS, de 09 de abril de 2018, publicada
no Diário Oficial da União nº 72, de 16 de abril de 2018, Seção
1, página 41 e 42, o membro a seguir:

CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
SÃO PAULO

. I - Nº do SNT: 1 11 09 SP 53

. II - membro: Ademar Jaime Carneiro, oftalmologista, CRM
103740.

Art. 4º Fica incluído na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 878/SAS/MS, de 12 de maio de 2017, publicada
no Diário Oficial da União nº 95, de 19 de maio de 2017, Seção
1, página 49, o membro a seguir:

CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
SÃO PAULO

. I - Nº do SNT: 1 11 17 SP 14

. II - membro: Denise Emico Hirashima Meirelles, oftalmologista,
CRM 89473.

Art. 5º Fica incluído na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 1.606/SAS/MS, de 13 de outubro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União nº 202, de 20 de outubro de
2017, Seção 1, página 174, os membros a seguir:

PULMÃO: 24.10
PA R A N Á

. I - Nº do SNT: 1 04 17 PR 05

. II - membro: Kátia Garbini Gonçalves, cirurgiã torácica, CRM
39845;

III - membro: Adriano Erlon Fonseca, pneumologista, CRM
29423.

Art. 6º Fica incluído na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 214/SAS/MS, de 16 de fevereiro de 2018,
publicada no Diário Oficial da União nº 35, de 21 de fevereiro de
2018, Seção 1, página 36 e 37, os membros a seguir:

RIM: 24.08
SÃO PAULO

. I - Nº do SNT: 1 01 03 SP 57

. II - membro: Eder Silveira Brazão Junior, urologista, CRM
150152;

III - membro: Luis Eduardo Murgel de Castro Santos, urologista,
CRM 71471;
IV - membro: Luiz Felipe Murgel de Castro, urologista, CRM,
107896.

Art. 7º Fica incluído na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 1.364/SAS/MS, de 31 de agosto de 2018,
publicada no Diário Oficial da União nº 171, de 4 de setembro de
2018, Seção 1, página 32 e 33, o membro a seguir:

FÍGADO: 24.09
PERNAMBUCO

. I - Nº do SNT: 1 02 10 PE 06

. II - membro: Norma Thome Juca, patologista, CRM 4802.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.470, DE 17 DE SETEMBRO DE 2018

Substitui responsável técnico de equipe de
transplante

O Secretário de Atenção 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 e dá outras providências;

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, que trata da
disposição de órgãos, tecidos, células e partes do corpo humano para fins
de transplante e tratamento;

Considerando o Anexo I que aprova o Regulamento Técnico do
Sistema Nacional de Transplantes 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 dos respectivos
gestores estaduais de saúde, resolve:

Art. 1º Fica substituído o responsável técnico, Pedro Augusto
Reck dos Santos, cirurgião torácico, CRM 37909, constante na Portaria
nº 1.606/SAS/MS, de 13 de outubro de 2017, publicada no Diário Oficial
da União nº 202, de 20 de outubro de 2017, Seção 1, página 174,
conforme nº de SNT 1 04 17 PR 05, e nomea como responsável técnico
pela equipe, Frederico Barth, cirurgião torácico, CRM 37532.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
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