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PORTARIA N o- 485, DE 5 DE JUNHO DE 2015

PORTARIA N o- 487, DE 5 DE JUNHO DE 2015

Inclui membro em equipe de transplante

Exclui membros de equipe de transplante

A Secretária 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 incluído na equipe de transplante habilitada pela
Portaria nº 1.252/SAS/MS, de 12 de novembro de 2014, publicada no
Diário Oficial da União nº 220, de 13 de novembro de 2014, Seção 1,
página 128, o membro a seguir:
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
SÃO PAULO
I - Nº do SNT 1 11 14 SP 56
II - membro: Antônio Carlos Manhas Meireles, oftalmologista, CRM
142351.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO
o-

PORTARIA N 486, DE 5 DE JUNHO DE 2015
Concede renovação de classificação de
acordo com a complexidade tecnológica a
estabelecimentos de saúde.

A Secretária 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 Ficam excluídos da equipe de transplante habilitada
pela Portaria nº 136/SAS/MS, de 24 de fevereiro de 2014, publicada
no Diário Oficial da União nº 39, de 25 de fevereiro de 2014, Seção
1, página 114, os membros a seguir:
RIM: 24.08
MINAS GERAIS
I - Nº do SNT 1 01 99 MG 16
II - membro: Ladislau José Fernandes Júnior, nefrologista, CRM
33819;
III - membro: Lúcio Silva, nefrologista, CRM 18412;
IV - membro: Mônica Maria Moreira Delgado Maciel, nefrologista,
CRM 16178;
V - membro: Patrícia Vasconcelos Lima, nefrologista, CRM
20372;
VI - membro: Willians Vinícius Dutra Rodrigues, nefrologista, CRM
33817.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

A Secretária 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 na Portaria nº
845/GM/MS, de 2 de maio de 2012, que estabelece estratégia de
qualificação e ampliação do acesso aos transplantes de órgãos e de
medula óssea por meio da criação de novos procedimentos e de
custeio diferenciado para a realização de procedimentos de transplantes e processo de doação de órgãos; e
Considerando a manifestação favorável da respectiva Secretaria Estadual de Saúde/Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos em cujo âmbito de atuação se encontra o estabelecimento de saúde, resolve:
Art. 1º Fica concedida renovação de classificação de acordo
com a complexidade tecnológica ao estabelecimento de saúde a seguir
identificado:
CLASSIFICAÇÃO NÍVEL A: 24.26
SÃO PAULO

PORTARIA N o- 488, DE 5 DE JUNHO DE 2015
Indefere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Associação Santo Antonio dos Pobres de Itaperuna, com sede em Itaperuna (RJ).
A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c art. 34, da
Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e
suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011;

I - denominação: Hospital das Clínicas da UNICAMP;
II - CNPJ: 46.068.425/0001-33;
III - CNES: 2079798;
IV - endereço: Rua Vital Brasil, N° 251, Bairro: Cidade Universitária, Campinas/SP, CEP: 13.083-888.
Art. 2º Fica concedida renovação de classificação de acordo
com a complexidade tecnológica ao estabelecimento de saúde a seguir
identificado:
CLASSIFICAÇÃO NÍVEL C: 24.28
RIO GRANDE DO SUL
I - denominação: Hospital São Vicente de Paulo;
II - CNPJ: 92.021.062/0001-06;
III - CNES: 2246988;
IV - endereço: Rua Teixeira Soares, N° 808, Bairro: Centro, Passo
Fundo/RS, CEP: 99.010-080.
Art. 3º Fica concedida renovação de classificação de acordo
com a complexidade tecnológica ao estabelecimento de saúde a seguir
identificado:
CLASSIFICAÇÃO NÍVEL D: 24.29
CEARÁ
I - denominação: Hospital São Raimundo - Fundação
Leandro Bezerra de Menezes;
II - CNPJ: 06.746.713/0002-66;
III - CNES: 2415496;
IV - endereço: Avenida Teodorico Teles, N° 99, Bairro:
Centro, Crato/CE, CEP: 63.100-161.
Art. 4º As renovações de classificações concedidas para estabelecimento de saúde por meio desta Portaria, em conformidade
com o art. 2º da Portaria nº 845/2012, terão validade pelo período de
dois anos a contar desta publicação, de acordo com o estabelecido no
§ 3º do art. 3º da Portaria nº 845/2012.
Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

Nº 106, segunda-feira, 8 de junho de 2015
Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade do
Conselho Federal de Contabilidade; e
Considerando o Parecer Técnico nº 215/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.025171/2010-52/MS,
que concluiu que não foram atendidos os requisitos constantes da
NBCT nº 10.19.2.5; § 4º, § 7º e § 11 do art. 3º; inciso II e parágrafo
único do art. 4º, todos do Decreto nº 2.536/1998, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de
Saúde, da Associação Santo Antonio dos Pobres de Itaperuna, CNPJ
nº 29.644.705/0001-23, com sede em Itaperuna (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 12.101/2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO
PORTARIA Nº 489, DE 5 DE JUNHO DE 2015
Indefere o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à Fundação
Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo - FHAHC, com sede em Manga (MG).
A Secretária de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c arts. 34 e
35, todos da Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e
suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos;
Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011;
Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade do
Conselho Federal de Contabilidade; e
Considerando o Parecer Técnico nº 220/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.077203/2010-03/MS,
que concluiu que não foram atendidos os requisitos constantes dos §
4º e § 7º do art. 3°; incisos I, II, III, IV e V do art. 4º, todos do
Decreto nº 2.536/1998, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido, de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de
Saúde, da Fundação Hospitalar de Amparo ao Homem do Campo FHAHC, CNPJ nº 18.892.141/0001-21, com sede em Manga (MG).
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.
LUMENA ALMEIDA CASTRO FURTADO

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
PORTARIA N o- 121, DE 5 DE JUNHO DE 2015
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 55,
do Anexo I do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013, e das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do
art. 21, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013, do art. 5º do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de 2013, e do art. 11, § 1º, da Portaria
nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013, resolve:
Art. 1º Fica cancelado o registro único para o exercício da medicina do médico intercambista desligado do Projeto Mais Médicos para
o Brasil, conforme Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÊIDER AURÉLIO PINTO
ANEXO
Nome
IDALIDA ARAÚJO GUERRA

RNE/RG
V9683040

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
o-

CONSULTA PÚBLICA N 5, DE 5 DE JUNHO DE 2015
O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE torna pública, nos termos do art. 34, inciso II, c/c art. 59 do Decreto nº 4.176,
de 28 de março de 2002, minuta de Portaria que aprova, na forma do
Anexo, o Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis.
O texto em apreço encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico: www.saude.gov.br/consultapublica. A relevância da
matéria recomenda a sua ampla divulgação, a fim de que todos
possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.
Fica estabelecido o prazo de 20 dias (vinte dias), a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam enviadas
contribuições, devidamente fundamentadas, relativas ao citado Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012015060800044

RMS
2200140

Processo/SIPAR
25000.217264/2013-54

As contribuições deverão estar fundamentadas em estudos
clínicos realizados no Brasil ou no Exterior, inclusive com material
científico que dê suporte às proposições, e ser enviadas, eletronicamente,por meio do preenchimento de formulário específico, disponível no endereço: www.saude.gov.br/consultapublica. Os arquivos
dos textos e das fontes bibliográficas devem, se possível, ser enviados
como anexos.
O Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das
Doenças Sexualmente Transmissíveis, Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida e Hepatites Virais, da Secretaria de Vigilância em Saúde,
do Ministério da Saúde (DDAHV/SVS/MS) coordenará a avaliação
das proposições recebidas e a elaboração da versão final consolidada
do "Manual Técnico para o Diagnóstico da Sífilis", para fins de
posterior aprovação, publicação e entrada em vigor em todo o território nacional.
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI

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

