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IV - membro: Maria Celeste Santana Lopes Alves, oftalmologista,
CRM 9234;
V - membro: Rogério Espíndola Lefundes, anestesiologista, CRM
13170.

1
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
PARANÁ

MATO GROSSO DO SUL

I - Nº do SNT 1 11 02 PR 08
II - membro: Jair Ramos, oftalmologista, CRM 3049.

PERNAMBUCO
I - Nº do SNT 1 11 04 PE 01
II - responsável técnico: Márcio Cristiano Mahon e Silva, oftalmologista, CRM 11583;
III - membro: Pedro Leonardo Soriano da Silva, oftalmologista,
CRM 13714.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
PORTARIA Nº 455, DE 9 DE JUNHO DE 2014

SANTA CATARINA

Nº 109, terça-feira, 10 de junho de 2014

RAZÃO SOCIAL
Laboratório de Histocompatibilidade: CNPJ:
07.445.930/0001-06
Biomolecular Laboratório de Biolo- CNES: 3822613
gia Molecular e Histocompatibilidade Ltda
Art. 2º O recadastramento, concedido por meio desta Portaria, terá validade pelo prazo de dois anos a contar desta publicação.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

Inclui membros em equipes de transplante
habilitadas pelas Portarias nº 335/SAS/MS,
de 24 de abril de 2014, e nº 303/SAS/MS,
de 7 de abril de 2014.

I - Nº do SNT 1 11 12 SC 02
II - responsável técnico: Joyce Kuntz, oftalmologista, CRM 17137.
SÃO PAULO

PORTARIA Nº 457, DE 9 DE JUNHO DE 2014
Substitui responsável técnico de equipe de
transplante.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-

I - Nº do SNT 1 11 05 SP 39
II - responsável técnico: Ariane de Cássia Alves Nunes, oftalmologista, CRM 93118.

I - Nº do SNT 1 11 02 SP 220
II - responsável técnico: Frederico Azevedo Soter, oftalmologista,
CRM 36298.

I - Nº do SNT 1 11 02 SP 221
II - responsável técnico: Luciano Azevedo Soter, oftalmologista,
CRM 52825.
Art. 14 Fica concedida renovação de autorização para realizar retirada e transplante de rim e pâncreas conjugado à equipe de
saúde a seguir identificada:
RIM/PÂNCREAS: 24.05
SÃO PAULO
I - Nº do SNT 1 31 08 SP 09
II - responsável técnico: José Sebastião dos Santos, cirurgião geral e
do aparelho digestivo, CRM 52367;
III - membro: Ajith Kumar Sankarankutty, gastroenterologista, CRM
71737;
IV - membro: Sílvio Tucci Júnior, urologista, CRM 29720;
V - membro: Luciana Tanajura Santamaria Saber, nefrologista, CRM
48892;
VI - membro: Rafael Kemp, cirurgião geral e do aparelho digestivo,
CRM 100412;
VII - membro: Tânia Marisa Pisi Garcia, nefrologista, CRM
60399;
VIII - membro: Patrícia Moreira Gomes, endocrinologista, CRM
127455;
IX - membro: Alberto Facury Gaspar, cirurgião geral e do aparelho
digestivo, CRM 120816;
X - membro: Miguel Moysés Neto, nefrologista, CRM 21349;
XI - membro: Murilo Ferreira de Andrade, nefrologista, CRM
116423;
XII - membro: Luis Vicente Garcia, anestesiologista, CRM 54687;
XIII - membro: Maria Auxiliadora Martins, intensivista, CRM
75619;
XIV - membro: Jorge Resende Lopes Junior, cirurgião geral e do
aparelho digestivo, CRM 147925.
Art. 15 As renovações de autorizações concedidas por meio
desta Portaria - para equipes especializadas e estabelecimentos de
saúde, terão validade pelo prazo de dois anos a contar desta publicação, em conformidade com o estabelecido nos §§ 5º, 6º, 7º e 8º
do art. 8º do Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997, e Portaria nº
2.600/GM/MS, de 21 de outubro de 2009.
Art. 16 Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
PORTARIA Nº 454, DE 9 DE JUNHO DE 2014
Exclui membro da equipe de transplante
habilitada pela Portaria nº 1.306/SAS/MS,
de 27 de novembro de 2012.
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 2.268, de 30 de junho de 1997, na Portaria nº
2.600/GM/MS, de 21 de outubro de 2009, que aprova o regulamento
técnico do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), 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; 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 excluído da equipe de transplante habilitada pela
Portaria nº 1.306/SAS/MS, de 27 de novembro de 2012, publicada no
Diário Oficial da União nº 229, de 28 de novembro de 2012, Seção 1,
página 50, o membro a seguir conforme nº do SNT 1 11 02 PR
08:

ções,
Considerando o disposto na Lei nº 9.434, de 4 de fevereiro
de 1997, no Decreto nº 2.268, de 30 de junho de 1997, na Portaria nº
2.600/GM/MS, de 21 de outubro de 2009, que aprova o regulamento
técnico do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), 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; 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 335/SAS/MS, de 24 de abril de 2014, publicada no Diário
Oficial da União nº 78, de 25 de abril de 2014, Seção 1, página 38,
o membro a seguir:
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
PARANÁ
I - Nº do SNT 1 11 01 PR 22
II - membro: Sabrina Letícia Zeglin Nicolau Cavalli, oftalmologista, CRM 25936.
Art. 2º Ficam incluídos na equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 303/SAS/MS, de 7 de abril de 2014, publicada no
Diário Oficial da União nº 68, de 9 de abril de 2014, Seção 1, página
63, os membros a seguir:
VÁLVULA CARDÍACA: 24.23
PARANÁ
I - Nº do SNT 1 41 10 PR 04
II - membro: Andrea Dumsch de Aragon Ferreira, cirurgiã cardiovascular, CRM 13612;
III - membro: Claudinei Collatusso, cirurgião cardiovascular, CRM
19994;
IV - membro: Francisco Diniz Affonso da Costa, cirurgião cardiovascular, CRM 8448;
V - membro: Sergio Augusto Veiga Lopes, cirurgião cardiovascular,
CRM 18338.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
PORTARIA Nº 456, DE 9 DE JUNHO DE 2014
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 2.600/GM/MS, de 21 de outubro
de 2009, que define em seu Anexo XVII o Regulamento Técnico dos
Laboratórios de Histocompatibilidade e Imunogenética (LHI);
Considerando a Portaria nº 689/SAS/MS, de 19 de outubro
de 2011, que concede autorização ao estabelecimento de saúde constante desta Portaria, para a realização de exames de histocompatibilidade;
Considerando a Portaria nº 844/GM/MS, de 2 de maio de
2012, que estabelece a manutenção regulada do número de doadores
no Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea
(REDOME) e que define em seu art. 4º que todos os laboratórios de
Imunologia
e
Histocompatibilidade
autorizados
pela
CGSNT/DAHU/SAS/MS deverão realizar recadastramento junto à referida Coordenação-Geral; e
Considerando a análise favorável da Secretaria de Estado da
Saúde de São Paulo, em cujo âmbito de atuação se encontra o estabelecimento de saúde, resolve:
Art. 1º Fica recadastrado o estabelecimento de saúde a seguir
relacionado para realização do exame de histocompatibilidade relativo
à identificação de doador voluntário de medula óssea - 05.01.01.0050 - 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.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012014061000050

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 2.268, de 30 de junho de 1997, na Portaria nº
2.600/GM/MS, de 21 de outubro de 2009, que aprova o regulamento
técnico do Sistema Nacional de Transplantes (SNT), 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; 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 substituída a responsável técnica, Leila Maria
Magalhães Pessoa de Melo, oncologista e cancerologista, CRM
95885, constante na Portaria nº 9/SAS/MS, de 8 de janeiro de 2013,
publicada no Diário Oficial da União nº 6, de 9 de janeiro de 2013,
Seção 1, página 30, conforme nº do SNT 1 21 05 SP 32, e fica
nomeado como responsável técnico pela equipe, Garles Miller Matias
Vieira, hematologista, CRM 93883.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
RETIFICAÇÕES
Na Portaria nº 609/SAS/MS, de 06 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 108, de 7 de junho de 2013,
Seção 1, páginas 36-41,
ONDE SE LÊ:
TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
BECLOMETASONA,
BUDESONIDA,
FENOTEROL,
FORMOTEROL, SALBUTAMOL,SALMETEROL E METILPREDNISOLONA.
Eu, ___________________ (nome do(a) paciente), declaro
ter sido informado(a) claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso debeclometasona, budesonida, fenoterol, formoterol,salbutamol, salmeterol e
metilprednisolona, indicados para o tratamento da doença pulmonar
obstrutiva crônica.
Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas
foram esclarecidas pelo médico __________________________(nome do médico que prescreve).
Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o
medicamento que passo a receber pode trazer os seguintes benefícios:
- diminuição das internações hospitalares;
- diminuição das faltas ao trabalho em virtude da doença;
- melhora da condição de saúde;
- melhora da qualidade de vida.
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes
contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:
- os riscos na gravidez e na amamentação ainda não são bem
conhecidos; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente o
médico;
- efeitos adversos da beclometasona e budesonida: problemas
na fala (reversíveis com a suspensão do tratamento), infecções na
boca (candidíase), boca seca, alteração do paladar, irritação na garganta, tosse, infecções urinárias, inchaço, cansaço, reações alérgicas
de pele, palpitação, taquicardia, dor abdominal, vertigem, tontura,
ganho de peso; efeitos adversos mais raros: náuseas, vômitos, coceira,
problemas na visão, agitação, depressão, insônia, faringite, sinusite,
alteração do ciclo menstrual, diarreia ou constipação, febre, dores de
cabeça, infecções virais, redução da velocidade do crescimento em
crianças, aumento dos níveis de glicose no sangue, reações de hipersensibilidade, sangramento anal e osteoporose (em caso de tratamento longo);
- efeitos adversos do fenoterol, formoterol, salbutamol e salmeterol: ansiedade, agitação, insônia, náuseas, vômitos, dores abdominais, prisão de ventre, tonturas, dores de cabeça, diminuição dos
níveis de potássio no sangue, tremores, palpitações, tosse, respiração
curta, alteração do paladar, secura da boca, dor muscular, reações
alérgicas de pele, problemas no coração, aumento ou diminuição
intensa da pressão arterial, inchaço dos pés e das mãos, cansaço,
infecções do trato respiratório, falta de ar, insônia, depressão, dor de
dente, alteração do ciclo menstrual e problemas de visão;
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- efeitos adversos da metilprednisolona: retenção de líquidos,
aumento da pressão arterial, problemas no coração, fraqueza nos
músculos, osteoporose, problemas de estômago (úlceras), inflamação
do pâncreas (pancreatite), dificuldade de cicatrização de feridas, pele
fina e frágil, irregularidades na menstruação e manifestação de diabetes melito.
- o risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a
superdosagem e com o uso concomitante de outros medicamentos.
Estou ciente de que este medicamento somente pode ser
utilizado por mim, comprometendo-me a devolvê-lo caso não queira
ou não possa utilizá-lo ou se o tratamento for interrompido. Sei
também que continuarei a ser atendido(a), inclusive em caso de desistir de usar o medicamento.
LEIA-SE:
TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
BECLOMETASONA,
BUDESONIDA,
FENOTEROL,
FORMOTEROL, SALBUTAMOL E SALMETEROL.
Eu, ___________________ (nome do(a) paciente), declaro
ter sido informado(a) claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso debeclometasona, budesonida, fenoterol, formoterol, salbutamol e salmeterol,
indicados para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica.
Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas
foram esclarecidas pelo médico __________________________(nome do médico que prescreve).
Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o
medicamento que passo a receber pode trazer os seguintes benefícios:
- diminuição das internações hospitalares;
- diminuição das faltas ao trabalho em virtude da doença;
- melhora da condição de saúde;
- melhora da qualidade de vida.
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes
contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos:
- os riscos na gravidez e na amamentação ainda não são bem
conhecidos; portanto, caso engravide, devo avisar imediatamente o
médico;
- efeitos adversos da beclometasona e budesonida: problemas
na fala (reversíveis com a suspensão do tratamento), infecções na
boca (candidíase), boca seca, alteração do paladar, irritação na garganta, tosse, infecções urinárias, inchaço, cansaço, reações alérgicas
de pele, palpitação, taquicardia, dor abdominal, vertigem, tontura,
ganho de peso; efeitos adversos mais raros: náuseas, vômitos, coceira,
problemas na visão, agitação, depressão, insônia, faringite, sinusite,
alteração do ciclo menstrual, diarreia ou constipação, febre, dores de
cabeça, infecções virais, redução da velocidade do crescimento em
crianças, aumento dos níveis de glicose no sangue, reações de hipersensibilidade, sangramento anal e osteoporose (em caso de tratamento longo);
- efeitos adversos do fenoterol, formoterol, salbutamol e salmeterol: ansiedade, agitação, insônia, náuseas, vômitos, dores abdominais, prisão de ventre, tonturas, dores de cabeça, diminuição dos
níveis de potássio no sangue, tremores, palpitações, tosse, respiração
curta, alteração do paladar, secura da boca, dor muscular, reações
alérgicas de pele, problemas no coração, aumento ou diminuição
intensa da pressão arterial, inchaço dos pés e das mãos, cansaço,
infecções do trato respiratório, falta de ar, insônia, depressão, dor de
dente, alteração do ciclo menstrual e problemas de visão;
- o risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a
superdosagem e com o uso concomitante de outros medicamentos.
ONDE SE LÊ:
Meu tratamento constará de um ou mais dos seguintes medicamentos:
( ) beclometasona
( ) budesonida
( ) fenoterol
( ) formoterol
( ) salbutamol
( ) salmeterol
( ) metilprednisolona
LEIA-SE:
Meu tratamento constará de um ou mais dos seguintes medicamentos:
( ) beclometasona
( ) budesonida
( ) fenoterol
( ) formoterol
( ) salbutamol
( ) salmeterol
Na Portaria nº 710/SAS/MS, de 27 de junho de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº123, de 28 de junho de 2013,
Seção 1, páginas 67-76.
8.5 ESQUEMAS DE ADMINISTRAÇÃO
ONDE SE LÊ:
Tocilizumabe
Deve-se iniciar e manter a dose com 8 mg/kg/dose (dose
máxima de 800 mg), por via intravenosa, a cada mês.
LEIA-SE:
Tocilizumabe
Deve-se iniciar e manter a dose com 8 mg/kg/dose (dose
máxima de 800 mg), por via intravenosa, a cada mês.
A dose recomendada de tocilizumabe para pacientes com
ARJ é de 12 mg/kg para pacientes abaixo de 30 kg e 8 mg/kg para
pacientes igual ou acima de 30 kg, a ser administrada 2 vezes por
mês, por infusão intravenosa. Uma mudança na dosagem somente
deve ser baseada em uma mudança consistente no peso do paciente
ao longo do tempo. O tocilizumabe pode ser usado isoladamente ou
em combinação com MTX.

Na Portaria nº 1.316/SAS/MS, de 22 de novembro de 2013,
publicada no Diário Oficial da União nº 228, de 25 de novembro de
2013, Seção 1, páginas 66-70.
ONDE SE LÊ:
TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
AZATIOPRINA, CICLOFOSFAMIDA, DANAZOL E IMUNOGLOBULINA HUMANA.
Eu, (nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a)
claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos adversos relacionados ao uso de azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina, danazol e imunoglobulina humana, indicados para o tratamento de púrpura trombocitopênica idiopática.
Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas
foram resolvidas pelo médico (nome do médico que prescreve).
Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o
medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melhoras:
•cessação dos sangramentos ativos;
•prevenção da ocorrência de sangramentos volumosos;
•aumento da contagem total de plaquetas.
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes
contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso destes
medicamentos:
•não se sabe ao certo os riscos do uso de ciclosporina e
imunoglobulina humana na gravidez; portanto, caso engravide, devo
avisar imediatamente o médico;
•a ciclofosfamida não deve ser usada durante a gestação pelo
risco de má formação do feto;
•a azatioprina apresenta risco para o feto durante a gravidez,
porém o benefício pode ser maior do que o risco e isso deve ser
discutido com o médico;
•o danazol está contraindicado para gestantes ou mulheres
planejando engravidar;
•efeitos adversos da azatioprina: diminuição das células
brancas, vermelhas e plaquetas do sangue, náusea, vômitos, diarreia,
dor abdominal, fezes com sangue, problemas no fígado, febre, calafrios, diminuição de apetite, vermelhidão de pele, queda de cabelo,
aftas, dores nas juntas, problemas nos olhos (retinopatia), falta de ar,
pressão baixa;
•efeitos adversos da ciclofosfamida: náusea, vômitos, queda
de cabelo, risco aumentado de infecções, anemia, toxicidade para
medula óssea, infecções na bexiga, risco de sangramento (redução do
número de plaquetas);
•efeitos adversos do danazol: distúrbios da menstruação, ganho de peso, calorões, inchaço, escurecimento da urina, cansaço,
sono, espinhas, aumento da oleosidade do cabelo e da pele, náusea,
vômitos, alteração da voz;
•efeitos adversos da imunoglobulina humana: dor de cabeça,
calafrios, febre, reações no local de aplicação da injeção (dor, coceira
e vermelhidão); problemas renais (aumento de creatinina e ureia no
sangue, seguido de oligúria e anúria, insuficiência renal aguda, necrose tubular aguda, nefropatia tubular proximal, nefrose osmótica);
•contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos
fármacos;
•risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a
superdosagem.
LEIA-SE:
TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
AZATIOPRINA, CICLOFOSFAMIDA, DANAZOL E IMUNOGLOBULINA HUMANA.
Eu (nome do(a) paciente), declaro ter sido informado(a) claramente sobre benefícios, riscos, contraindicações e principais efeitos
adversos relacionados ao uso de azatioprina, ciclofosfamida, danazol
e imunoglobulina humana, indicados para o tratamento de púrpura
trombocitopênica idiopática.
Os termos médicos foram explicados e todas as dúvidas
foram resolvidas pelo médico (nome do médico que prescreve).
Assim, declaro que fui claramente informado(a) de que o
medicamento que passo a receber pode trazer as seguintes melhoras:
•cessação dos sangramentos ativos;
•prevenção da ocorrência de sangramentos volumosos;
•aumento da contagem total de plaquetas.
Fui também claramente informado(a) a respeito das seguintes
contraindicações, potenciais efeitos adversos e riscos do uso destes
medicamentos:
•a ciclofosfamida não deve ser usada durante a gestação pelo
risco de má formação do feto;
•a azatioprina apresenta risco para o feto durante a gravidez,
porém o benefício pode ser maior do que o risco e isso deve ser
discutido com o médico;
•o danazol está contraindicado para gestantes ou mulheres
planejando engravidar;
•efeitos adversos da azatioprina: diminuição das células
brancas, vermelhas e plaquetas do sangue, náusea, vômitos, diarreia,
dor abdominal, fezes com sangue, problemas no fígado, febre, calafrios, diminuição de apetite, vermelhidão de pele, queda de cabelo,
aftas, dores nas juntas, problemas nos olhos (retinopatia), falta de ar,
pressão baixa;
•efeitos adversos da ciclofosfamida: náusea, vômitos, queda
de cabelo, risco aumentado de infecções, anemia, toxicidade para
medula óssea, infecções na bexiga, risco de sangramento (redução do
número de plaquetas);
•efeitos adversos do danazol: distúrbios da menstruação, ganho de peso, calorões, inchaço, escurecimento da urina, cansaço,
sono, espinhas, aumento da oleosidade do cabelo e da pele, náusea,
vômitos, alteração da voz;
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•efeitos adversos da imunoglobulina humana: dor de cabeça,
calafrios, febre, reações no local de aplicação da injeção (dor, coceira
e vermelhidão); problemas renais (aumento de creatinina e ureia no
sangue, seguido de oligúria e anúria, insuficiência renal aguda, necrose tubular aguda, nefropatia tubular proximal, nefrose osmótica);
•contraindicados em casos de hipersensibilidade (alergia) aos
fármacos;
•risco da ocorrência de efeitos adversos aumenta com a
superdosagem.
No art. 4º da Portaria nº 1.340/SAS/MS, de 28 de novembro
de 2013, publicada no Diário Oficial da União nº 232, de 29 de
novembro de 2013, Seção 1, página 143,
ONDE SE LÊ:
RIM: 24.04
RIO GRANDE DO SUL
LÊIA-SE:
RIM: 24.08
RIO GRANDE DO SUL
Na Portaria nº 227/SAS/MS, de 10 de maio de 2010, publicada no Diário Oficial da União nº 88, de 11 de maio de 2010,
Seção 1, páginas 40-42.
ONDE SE LÊ:
TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
Azatioprina, ciclofosfamida, ciclosporina e imunoglobulina
humana.
LEIA-SE:
TERMO DE ESCLARECIMENTO E RESPONSABILIDADE
Ciclofosfamida, ciclosporina e imunoglobulina humana.

Ministério das Cidades
.

SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
PORTARIA Nº 81, DE 9 DE JUNHO DE 2014
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso das atribuições legais, e, considerando o disposto na Resolução nº 232, de 30 de março de 2007,
do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, e na Portaria nº 27,
de 24 de maio de 2007, do Departamento Nacional de Trânsito DENATRAN, bem como o que consta do Processo Administrativo nº
80000.014192/2014-84, resolve:
Art. 1º Conceder, por quatro anos, a partir da data de publicação desta Portaria, nos termos do §1º do art. 4º da Resolução nº
232, de 30 de março de 2007, do CONTRAN, renovação da licença
de funcionamento a pessoa jurídica BRASIL MG INSPEÇÕES VEICULARES J.F. LTDA-ME, CNPJ 11.423.206/0001-40, situada no
Município de Juiz de Fora - MG, Rua Coronel Vidal, nº 2.570,
Mariano Procópio, CEP 36.080-080 para atuar como Instituição Técnica Licenciada - ITL.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MORVAM COTRIM DUARTE
PORTARIA N° 82, DE 9 DE JUNHO 2014
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO - DENATRAN, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 19, da Lei nº. 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o
Código de Trânsito Brasileiro - CTB,
Considerando o que dispõe o artigo 3º, inciso VII, alínea "d",
da Portaria nº 1279, de 23.12.2010, do DENATRAN.
Considerando
o
que
consta
do
processo
nº
80000.042610/2013-42, resolve:
Art. 1º Credenciar, por 02 (dois) anos, a partir da publicação
desta Portaria, nos termos do Artigo 3º, inciso VII, alínea "e" da
Portaria nº 1279, de 23 de dezembro de 2010, do DENATRAN, a
pessoa jurídica ROUTE TECNOLOGIA LTDA, sediada na Avenida
Saquarema nº 3155 loja 4- PORTO DA ROÇA, CEP 28900-000,
Saquarema/RJ, Inscrita no CNPJ nº 02.398.046/0001-36, para atuar
como empresa produtora/fornecedora de sistema informatizado de
Talonário Eletrônico.
Art. 2º Homologar a certificação do sistema informatizado
(software) SAITE do talão eletrônico submetido à auditoria do Instituto OMNIS, credenciado pelo DENATRAN.
Art. 3º A alteração nos códigos da aplicação do sistema,
qualquer que seja a extensão da modificação, cancelará automaticamente a certificação e, consequentemente, a sua homologação, sendo exigida nova homologação.
Art. 4º A credenciada ao fornecer/comercializar o sistema
informatizado do talão eletrônico deverá oficiar ao DENATRAN informando o nome, CNPJ e endereço do órgão que utilizará o sistema.
Art. 5º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.
MORVAM COTRIM DUARTE

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

