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PORTARIA Nº 352, DE 26 DE MARÇO DE 2018

Exclui e habilita leitos da Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal - UTIN, do Hospital
Maternidade Theresa Sacchi de Moura -
SMS de Barra Mansa - com sede em Barra
Mansa - RJ.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Título IV, da Portaria de Consolidação GM/MS

nº 3, de 28 de setembro de 2017, que define os critérios de classificação
e habilitação de leitos de Unidade Neonatal; e

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

Art. 1º Fica excluído o número de leitos da Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal - UTIN, do hospital a seguir relacionado:

. CNES: 2079860 Hospital Nº
leitos

. P R O P O S TA
SAIPS: 13.152

Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura -
SMS de Barra Mansa - Barra Mansa/RJ

. 26.02 06

Art. 2º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal - UTIN do hospital a seguir relacionado:

. CNES: 2079860 Hospital Nº
leitos

. P R O P O S TA
SAIPS: 13.152

Hospital Maternidade Theresa Sacchi de Moura -
SMS de Barra Mansa - Barra Mansa/RJ

. 26.10 06

Art. 3º Fica determinada que 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 03/GM/MS de 28 de
setembro de 2017, terão suspensos os efeitos de sua habilitação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 355, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
da Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão
Claro, com sede em Ribeirão Claro (PR).

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 228/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.496665/2017-94, 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, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da Santa
Casa de Misericórdia de Ribeirão Claro, CNPJ nº 80.724.586/0001-
76, com sede em Ribeirão Claro (PR).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
1º de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2020.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 357, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Exclui as habilitações relacionadas à
Atenção Domiciliar na Tabela de
Habilitações do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES).

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

Considerando as Portarias de Consolidação nº 5/GM/MS e nº
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que redefine a Atenção
Domiciliar no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e atualiza as
equipes habilitadas;

Considerando a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, no Capitulo IV - Do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES) do Título VII - dos Sistemas de
Informação; e

Considerando que, após a reformulação do Programa Melhor
em Casa, o recebimento do incentivo relativo ao Serviço de Atenção
Domiciliar passou a se dar por município, não identificando unidade
especifica para habilitação da equipe, resolve:

Art. 1º Ficam excluídas, da Tabela de Habilitações do
Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), a
habilitação 13.02 Serviço de Atenção Domiciliar e o incentivo 82.19
Serviço de Atenção Domiciliar (SAD).

Parágrafo único. Os estabelecimentos de saúde atualmente
marcados nestes códigos terão suas habilitações individualizadas
encerradas retroativamente à competência do SCNES de abril de 2016.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 363, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Associação Beneficente
Católica, com sede em Ubá (MG).

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 146/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.001569/2018-51, 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, na área de Saúde, pela
prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento), da Associação Beneficente Católica, CNPJ nº
25.335.803/0001-28, com sede em Ubá (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 1º de abril de 2018 à 31 de março de 2021.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 364, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, do Hospital São Vicente de
Paulo de Abaeté, com sede em Abaeté (MG).

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;

PORTARIA Nº 365, DE 28 DE MARÇO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, na
área de Saúde, do Hospital Nossa Senhora do
Rosário, com sede em Serafina Correa (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 125/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.
483217/2017-21, 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, na área de Saúde, pela
prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento), do Hospital Nossa Senhora do Rosário, CNPJ
nº 90.397.167/0001-20, com sede em Serafina Correa (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 1º de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2020.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

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 126/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.497086/2017-69, 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, na área de Saúde, pela
prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento), do Hospital São Vicente de Paulo de Abaeté,
CNPJ nº 16.505.851/0001-26, com sede em Abaeté (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 1º de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2020.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

RETIFICAÇÃO

No art. 1º da Portaria nº 2.652/SAS/MS, de 29 de dezembro de 2016, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 251-
A, de 30 de dezembro de 2016, edição extra, página 62:

ONDE SE LÊ:

. UF Ti p o Plano interno CNES CGC/ CNPJ Município IBGE Gestão Número da Proposta
SAIPS

. SP CAPS I RSM - RSME 7986475 12.033.178/0001-18 Ta p i r a t i b a 355360 Municipal 11 5 5 4

LEIA-SE:

. UF Ti p o Plano interno CNES CGC/ CNPJ Município IBGE Gestão Número da Proposta
SAIPS

. SP CAPS I RSM - RSME 7986475 12.033.178/0001-18 Ta p i r a t i b a 355360 Municipal 11 5 5 4

. SP CAPS II RSM - RSME 7630581 11 . 7 3 7 . 2 7 2 / 0 0 0 1 - 9 5 Franco da Rocha 351640 Municipal 7312
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