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Considerando a Portaria nº. 3.992/GM/MS, de 28 de
dezembro de 2017, que altera a Portaria de Consolidação nº
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e
os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando os dados e documentos encaminhados pela
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, por meio do Ofício
Sec n°. 931/2018, de 21/09/2018, resolve:

Art. 1º Fica efetivado o remanejamento de valores
destinados ao custeio das ações e serviços públicos de saúde, no
grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar referente ao Estado de Minas Gerais, com base nas
Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/MG nº 2.772,
2.773, 2.774, 2.779, de 19/09/2018 e CIB/MG nº 2.785, de
21/09/2018.

§1º O total do recurso MAC anual do Estado de Minas
Gerais fica assim distribuído:
. Destinação Valor Anual

(R$)
. Fundo Estadual de Saúde 603.567.754,07
. Fundos Municipais de Saúde 3.967.730.020,17
. TO TA L 4.571.297.774,24

§2º O estado e os municípios fazem jus à parcela mensal
correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores remanejados,
conforme detalhamento disponível para consulta no Sistema de
Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade -
SISMAC - endereço eletrônico: http://sismac.saude.gov.br

§3º A efetivação do remanejamento do recurso MAC, por
meio desta Portaria, não acarreta impacto financeiro ao Ministério da
Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 11ª Parcela de
2018.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.681, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

Defere a Renovação do CEBAS, da
Sociedade Quixadaense de Proteção e
Assistência à Maternidade, à Infância e
Adolescência, com sede em Quixadá
(CE).

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 881/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.098567/2018-76, 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 Sociedade Quixadaense de Proteção e Assistência à Maternidade,
à Infância e Adolescência, CNPJ nº 07.718.372/0001-05, com sede
em Quixadá (CE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
06 de junho de 2018 à 05 de junho de 2021.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.682, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

Desabilita o Instituto Nossa Senhora
Aparecida, localizado em Umuarama
(PR), da realização de procedimentos do
Serviço de Alta Complexidade em
Cirurgia Cardiovascular Pediátrica.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,

Considerando a Portaria nº 210/SAS/MS, de 15 de junho
de 2004, que define as Unidades de Assistência em Alta
Complexidade Cardiovascular e os Centros de Referência em Alta
Complexidade Cardiovascular e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 630/SAS/MS, de 23 de outubro
de 2008, que altera a habilitação da Unidade de Assistência em
Alta Complexidade Cardiovascular do Hospital Geral Nossa
Senhora Aparecida LTDA;

Considerando o Anexo XXXI da Portaria de Consolidação
nº 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que institui a Política
Nacional de Atenção Cardiovascular de Alta Complexidade;

Considerando a manifestação da Secretaria de Estado da
Saúde do Paraná, por meio do Ofício nº 178/2017 DECH/SGS, de
13 de dezembro de 2017, e a aprovação pela Comissão
Intergestores Bipartite do Paraná, conforme Deliberação CIB nº
312/2017, de 8 de dezembro de 2017; e

Considerando a avaliação da Coordenação-Geral da Média
e Alta Complexidade do Departamento de Atenção Especializada e
Temática da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde
(CGMAC/DAET/SAS/MS), resolve:

Art. 1º Fica desabilitado o estabelecimento de saúde a
seguir da realização de procedimentos do Serviço de Alta
Complexidade em Cirurgia Cardiovascular Pediátrica, código de
serviço/classificação: 0804.

. Hospital/Município/UF CNES CNPJ

. Instituto Nossa Senhora Apare-
cida / Umuarama / Paraná

2594366 05.961.193/0001-
60

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.683, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

Indefere a Renovação do CEBAS, da
Comunidade S8, com sede em São Gonçalo
(RJ).

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 883/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.035391/2015-07, 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
Comunidade S8, CNPJ 29.569.621/0001-72, com sede em São
Gonçalo (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.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.684, DE 23 DE OUTUBRO DE 2018

Defere a Renovação do CEBAS, da
Associação Hospitalar de Caridade
Beneficente São Miguel, com sede em São
Miguel das Missões (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 891/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.173802/2018-04, 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 Hospitalar de Caridade Beneficente São Miguel, CNPJ nº
89.931.760/0001-26, com sede em São Miguel das Missões (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
22 de março de 2019 à 21 de março de 2022.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.685, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

Indefere a Concessão da Associação de
Apoio aos Portadores do Vírus HIV, com
sede em Volta Redonda (RJ).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,

Considerando a Lei nº 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 892/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.122827/2018-31, 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 Associação
de Apoio aos Portadores do Vírus HIV, CNPJ nº 00.954.448/0001-44,
com sede em Volta Redonda (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.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.686, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

Indefere a Concessão do CEBAS, do
Instituto Redenção, com sede em Camboriú
(SC).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,

Considerando a Lei nº 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 861/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.129966/2018-96, 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), do Instituto
Redenção, CNPJ nº 10.197.909/0001-35, com sede em Camboriú
(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.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.692, DE 24 DE OUTUBRO DE 2018

Indefere a Concessão do CEBAS, do
Instituto Social de Assistência à Saúde,
com sede em Campina Grande (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
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