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SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 659, DE 18 DE MAIO DE 2018 (*)

Habilita leitos da Unidade de Cuidado
Intermediário Neonatal Convencional -
UCINCo e desabilita da Unidade Cuidados
Intermediários.

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

Considerando o título IV da Portaria de Consolidação nº
3/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que define os critérios de
classificação e habilitação de leitos de Unidades Neonatal;

Considerando a Portaria 1.480/GM/MS, de 10 de julho de
2012, que aprova a Etapa I do Plano de Ação da Rede Cegonha do
Estado do Rio Grande do Sul, e aloca recursos financeiros para sua
implementação; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal Convencional - UCINCo, do hospital
a seguir:
. Proposta SAIPS: 40.594 Hospital Nº leitos
. CNES: 2232162 Fundação Hospitalar de Sapucaia do Sul - Sapucaia

do Sul/RS
. Leito: 28.02 UCINCo 06

Art. 2º Fica desabilitado o número de leitos da Unidade
Cuidados Intermediários, do hospital a seguir relacionado:
. CNES: Hospital Nº leitos
. 2232162 Fundação Hospitalar de Sapucaia do Sul - Sapucaia do

Sul/RS
. Leito: 28.01 UCI 06

Art. 3º Os recursos financeiros destinados à habilitação de
que trata o art. 1º estão contemplados na Portaria 1.480/GM/MS, de
10 de julho de 2012, que aprova a Etapa I do Plano de Ação da Rede
Cegonha do Estado do Rio Grande do Sul, e aloca recursos
financeiros para sua implementação.

Art. 4º As referidas unidades poderão ser submetidas 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 -
que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de

Unidades Neonatal, terão suspensos os efeitos de seu
cadastramento.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

(*) Republicada por ter saído com incorreção no DOU nº 104, de 1º
de junho de 2018, seção 1, página 85.

PORTARIA Nº 769, DE 29 DE MAIO DE 2018

Cancela o Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), na área de Saúde, da Sociedade
Hospitalar Beneficente de Andirá, com
sede em Andirá (PR).

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 no art. 140 ao art. 229 da Portaria
de Consolidação nº 01/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 040/2017 - FTS nº 518 -
DCEBAS/SAS/MS, relativo ao Processo de Supervisão nº

25000.136639/2015-48, que concluiu pelo não atendimento do
requisito obrigatório contido na Lei nº 12.101/2009, para a
manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, na área de Saúde, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social na área de Saúde concedido à Sociedade
Hospitalar Beneficente de Andirá, CNPJ nº 78.038.114/0001-18, com
sede em Andirá (PR).

Parágrafo único. Registra-se como início do fato gerador do
descumprimento de requisito obrigatório à certificação a data de 1º de
janeiro de 2011.

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.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 770, DE 29 DE MAIO DE 2018

Indefere a Concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência
Social, da Associação Amor à Vida -
AMOVI, com sede em Criciúma (SC).

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 160/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.035425/2017-17, 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, da Associação Amor à Vida -
AMOVI, CNPJ nº 08.540.581/0001-66, com sede em Criciúma (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

Ministério das Cidades

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO

PORTARIA Nº 97, DE 5 DE JUNHO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (DENATRAN), no uso das atribuições legais, e,
considerando o disposto na Resolução nº 632, de 30 de novembro
de 2016, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e na
Portaria nº 27, de 25 de janeiro de 2017, do Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN), bem como o que consta do
Processo Administrativo nº 80000.007175/2018-14, resolve:

Art. 1º Conceder, por quatro anos, a partir da data de
publicação desta Portaria, nos termos do §1º do art. 8º da
Resolução nº 632, de 30 de novembro de 2016, do CONTRAN,
renovação da licença de funcionamento à pessoa jurídica
MAINARDES & GOMES LTDA - ME, CNPJ nº
08.927.889/0001-69, situada no Município de Ponta Grossa - PR,
Rua São Pedro do Ivai, nº 25, Contorno, CEP: 84.052-210 para
atuar como Instituição Técnica Licenciada - ITL.

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

MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA

PORTARIA Nº 98, DE 5 DE JUNHO DE 2018

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (DENATRAN), no uso das atribuições legais, e,
considerando o disposto na Resolução nº 632, de 30 de novembro de
2016, do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), e na Portaria
nº 27, de 25 de janeiro de 2017, do Departamento Nacional de
Trânsito (DENATRAN), bem como o que consta do Processo
Administrativo nº 80000.007174/2018-70, resolve:

Art. 1º Conceder, por quatro anos, a partir da data de
publicação desta Portaria, nos termos do §1º do art. 8º da Resolução
nº 632, de 30 de novembro de 2016, do CONTRAN, renovação da
licença de funcionamento à pessoa jurídica PAES DE OLIVEIRA &
GOMES LTDA, CNPJ nº 10.955.949/0001-07, situada no Município
de Ponta Grossa - PR, Avenida Souza Naves, nº 639, Fundos,
Chapada, CEP: 84.062-000 para atuar como Instituição Técnica
Licenciada - ITL.

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

MAURÍCIO JOSÉ ALVES PEREIRA

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 727/SAS/MS, de 23 de maio de 2018,
publicada no Diário Oficial da União nº 104, Seção 1, de 1º de
junho de 2018, página 93, onde se lê: "Portaria nº 727, de 23 de
janeiro 2018", leia-se: "Portaria nº 727, de 23 de maio de
2018."

Ministério das Relações Exteriores

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA DE 30 DE MAIO DE 2018

O MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, de acordo com o disposto no
art. 3º da Portaria nº 98, de 24 de janeiro de 2011, resolve:

Conceder passaporte diplomático, com base no art. 6º, § 3º, do Decreto nº 5.978, de 04 de
dezembro de 2006, a:

. Nome Expediente de solicitação Ó rg ã o Validade do Passaporte

. Ellen Gracie Northfleet Ofício n. 81/2018 - GP, de 3 de abril de 2018. Supremo Tribunal Federal 02 anos

ALOYSIO NUNES FERREIRA

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES

PORTARIA DE 19 DE ABRIL DE 2018

O SECRETÁRIO-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES, de acordo com o disposto no
art. 3º da Portaria nº 98, de 24 de janeiro de 2011, e no art. 1º da Portaria nº 640, de 06 de novembro
de 2015, resolve:

Conceder passaporte diplomático, com base no art. 6º, § 3º, do Decreto nº 5.978, de 04 de
dezembro de 2006, por entender que a servidora, ao portar passaporte diplomático, poderá
desempenhar as funções para as quais foi designada de maneira mais eficiente, a:

. Nome C a rg o / Função Missão Ó rg ã o Validade do Passaporte

. Luiz Felipe Ribeiro Cassettari Motorista Oficial Embaixada do Brasil em Porto
Príncipe

MRE 1 ano

. Andreara Elias Eusébio
Cassettari

Dependente - - 1 ano

MARCOS BEZERRA ABBOTT GALVÃO
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