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PORTARIA Nº 525, DE 25 DE ABRIL DE 2019

Nº 85, segunda-feira, 6 de maio de 2019

PORTARIA Nº 532, DE 26 DE ABRIL DE 2019

Defere a Renovação do CEBAS, da Irmandade da
Santa Casa Leonor M. de Barros de Cardoso, com
sede em Cardoso (SP).

Indefere a Concessão do CEBAS, do Centro de
Recuperação Resgatando Vidas, com sede em Juiz de
Fora (MG).

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 317/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.037363/2019-40, 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 Irmandade da Santa Casa Leonor M. de Barros de Cardoso,
CNPJ nº 56.363.807/0001-43, com sede em Cardoso (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 27 de fevereiro de
2019 a 26 de fevereiro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 321/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.140658/2015-79, 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 Centro de Recuperação Resgatando Vidas, CNPJ nº
03.551.218/0001-22, com sede em Juiz de Fora (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 de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 526, DE 25 DE ABRIL DE 2019

PORTARIA Nº 533, DE 26 DE ABRIL DE 2019

Anula a Portaria nº 334/SAS/MS, de 12 de março de
2019, que indefere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social, do
Secretariado de Assistência Social Juvenópolis, com
sede em Maceió (AL).

Defere a Renovação do CEBAS, da Fundação
Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, com sede em
Foz do Iguaçu (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 316/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.013110/2019-81, 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 Fundação Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu, CNPJ nº
18.236.227/0001-04, com sede em Foz do Iguaçu (PR).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 17 de agosto de
2019 a 16 de agosto de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 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 a Nota Técnica nº 156/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo nº 25000.036966/2018-43, que concluiu pela anulação da Portaria, ficando
resguardada a análise técnica realizada mediante Parecer Técnico nº
187/2019/CGCER/DCEBAS/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica anulada a Portaria nº 334/SAS/MS, de 12 de março de 2019,
publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 57, de 25 de março de 2019, seção 1, página
82, que indefere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), Processo nº 25000.036966/2018-43, do Secretariado de Assistência Social
Juvenópolis, CNPJ nº 12.183.968/0001-80, com sede em Maceió (AL).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 534, DE 26 DE ABRIL DE 2019

Defere a Renovação do CEBAS, da Santa Casa de
Misericórdia de Cambé, com sede em Cambé (PR).

Defere a Concessão do CEBAS, do INTS -Instituto
Nacional de Amparo a Pesquisa, Tecnologia e Inovação
na Gestão Pública, com sede em Salvador (BA).

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 320/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.214039/2018-71, 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 Santa Casa de Misericórdia de Cambé, CNPJ nº
75.757.849/0001-03, com sede em Cambé (PR).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de
2019 a 31 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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 324/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.133707/2018-60, 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 Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), pela a atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência
de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em
conformidade com o art. 8-A da Lei nº 12.101, de 2009, do INTS - Instituto Nacional de
Amparo a Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública, CNPJ nº 11.344.038/0001-06,
com sede em Salvador (BA).
Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a
contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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PORTARIA Nº 528, DE 26 DE ABRIL DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, da Associação
Hospitalar Santa Rita, com sede em Jaboticaba (RS).
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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 318/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo nº 25000.048255/2019-01, 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 Associação Hospitalar Santa Rita, CNPJ nº 02.545.778/0001-01,
com sede em Jaboticaba (RS).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 12 de junho de 2019 a
11 de junho de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 535, DE 29 DE ABRIL DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Laranjal Paulista, com
sede em Laranjal Paulista (SP).
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 327/2019-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.043074/2019-80, 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:
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