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PORTARIA Nº 257, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2019

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, Jose Jesu Sisnando D'Araújo
Filho, oftalmologista, CRM 6834, constante da Portaria nº 1.160/SAS/MS, de 29 de junho
de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 124, de 30 de junho de 2017, Seção 1,
página 62, conforme nº de SNT 1 11 11 PA 02, e nomeado como responsável técnico pela
equipe, Cristina Cardoso Coimbra Cunha, médica oftalmologista, CRM 8998.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 259, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Defere a Renovação do CEBAS, da Sociedade de
Assistência Médica Integrada de Várzea Alegre -
SAMIVA, com sede em Várzea Alegre (CE).

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 142/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.001151/2019-24, 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 de Assistência Médica Integrada de
Várzea Alegre - SAMIVA, CNPJ nº 07.892.698/0001-46, com sede em Várzea Alegre
(CE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 30 de abril de
2019 a 29 de abril de 2022.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 260, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Indefere a Concessão do CEBAS, do Projeto Mãos
Solidárias de Promissão, com sede em Promissão (SP).

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 146/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo nº 25000.031562/2018-63, 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 Projeto Mãos Solidárias de Promissão, CNPJ nº 18.029.351/0001-
90, com sede em Promissão (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.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 261, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

Defere, em grau de Reconsideração, a Renovação do
CEBAS, da Associação Hospitalar Dr. Oscar Benévolo,
com sede em Putinga (RS).

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;

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 85/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do
Processo nº 25000.210152/2015-34, que concluiu, na fase recursal, 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, 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 Associação Hospitalar Dr. Oscar
Benévolo, CNPJ nº 89.307.904/0001-78, com sede em Putinga (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 18 de dezembro de
2015 a 17 dezembro de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 208/SAS/MS, de 20 de janeiro de 2017,

publicada no Diário Oficial da União nº 16, de 23 de janeiro de 2017, Seção 1, página
47.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 263, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2019

Atualiza os procedimentos radioterápicos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de
Saúde (SUS).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 2.848/GM/MS, de 6 de novembro de 2007, que publica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM

do Sistema Único de Saúde (SUS), e suas subsequentes;
Considerando a Portaria nº 346/SAS/MS, de 23 de junho de 2008, que atualiza os procedimentos radioterápicos e quimioterápicos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, e suas subsequentes;
Considerando a Portaria nº 140/SAS/MS, de 27 de fevereiro de 2014, que redefine os critérios e parâmetros para organização, planejamento, monitoramento, controle e avaliação

dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes
estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 1.011/SAS/MS, de 3 de outubro de 2014, que estabelece formas de suporte dos laudos de autorização utilizados no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS) no Sistema de Informação Hospitalar (SIH) e no Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA);

Considerando a Portaria nº 1.259/SAS/MS, de 9 de agosto de 2018, que inclui procedimento e estabelece compatibilidades na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do SUS para radiocirurgia e radioterapia estereotáxica fracionada via Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade (CNRAC), retificada em 10 de janeiro
de 2019;

Considerando as proposições do Conselho Consultivo do Instituto Nacional de Câncer (CONSINCA), conforme a Portaria nº 953/INCA/MS, de 8 de novembro de 2016; e
Considerando a avaliação da Coordenação Geral de Atenção Especializada do Departamento de Atenção Especializada e Temática - CGAE/DAET/SAS/MS e do Departamento de

Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas - DRAC/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS, os procedimentos a seguir especificados:

. CÓ D I G O PROCEDIMENTO

. 03.04.01.001-4 Betaterapia dérmica

. 03.04.01.002-2 Betaterapia oftálmica

. 03.04.01.003-0 Betaterapia para profilaxia de pterígio

. 03.04.01.004-9 Braquiterapia

. 03.04.01.005-7 Braquiterapia com fios de iridium

. 03.04.01.006-5 Braquiterapia com Iodo 125 / Ouro 198

. 03.04.01.007-3 Braquiterapia de alta taxa de dose

. 03.04.01.008-1 Verificação por imagem em radioterapia

. 03.04.01.009-0 Cobaltoterapia

. 03.04.01.010-3 Implantação de halo para radiocirurgia

. 03.04.01.012-0 Irradiação de corpo inteiro pré-transplante de medula óssea

. 03.04.01.013-8 Irradiação de meio corpo

. 03.04.01.014-6 Irradiação de pele total

. 03.04.01.015-4 Máscara ou imobilização personalizada

. 03.04.01.016-2 Moldagem em colo e/ou corpo do útero

. 03.04.01.018-9 Planejamento complexo

. 03.04.01.019-7 Planejamento de braquiterapia de alta taxa de dose

. 03.04.01.020-0 Planejamento simples

. 03.04.01.021-9 Radiocirurgia

. 03.04.01.023-5 Radioterapia de doença ou condição benigna

. 03.04.01.024-3 Radioterapia estereotática fracionada

. 03.04.01.026-0 Roentgenterapia

. 03.04.01.028-6 Radioterapia com acelerador linear só de fótons
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