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Art. 1º Fica efetivado o remanejamento de valores destinados ao custeio
das ações e serviços públicos de saúde, no grupo de Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar referente ao Estado do Espírito Santo, com
base nas Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite - CIB/ES nºs 289 a 301 de 21
de novembro de 2018.
§ 1º O total do recurso MAC anual do Estado do Espírito Santo fica assim
distribuído:
Destinação
Valor Anual
(R$)
Fundo Estadual de Saúde
544.434.500,58
Fundos Municipais de Saúde
266.983.403,99
TOTAL
811.417.904,57

PORTARIA Nº 1.973, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
Defere a Renovação do CEBAS, do Hospital
Bernardina Salles de Barros, com sede em Júlio de
Castilhos (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; e
Considerando o Parecer Técnico nº 1072/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.209455/2018-57, 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), do Hospital Bernardina Salles de Barros, CNPJ nº
91.024.562/0001-20, com sede em Júlio de Castilhos (RS).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 17 de novembro de
2019 a 16 de novembro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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§ 2º O estado e os municípios fazem jus à parcela mensal correspondente
a 1/12 (um doze avos) dos valores remanejados, conforme detalhamento disponível
para consulta no Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta
Complexidade - SISMAC - endereço eletrônico: http://sismac.saude.gov.br.
§ 3º A efetivação do remanejamento do recurso MAC, por meio desta
Portaria, não acarreta impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos
financeiros vigentes a partir da 1ª (primeira) Parcela de 2019.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.968, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018
Julga pelo não conhecimento e arquivamento da
Representação
Administrativa
oferecida
pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri
(SP), em desfavor da Fundação Instituto de Pesquisa
e Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI, com sede
em São Paulo (SP).

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.974, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no art. 1º c/c art. 27 e 29, da Lei n° 12.101, de 27 de
novembro de 2009, regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014 e suas
alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência
social;
Considerando a Representação Administrativa impetrada pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Barueri/SP - Secretaria da Receita Federal do Brasil/MF,
protocolada em 1º de outubro de 2018; e
Considerando a Parecer Técnico nº 1021/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do processo n° 25000.172456/2018-39, que conclui pelo não conhecimento da
Representação Administrativa em desfavor da referida Fundação, processo nº
25000.069857/2011-36 e, consequentemente, o seu arquivamento, por se tratar de
descumprimento de requisito relativo à concessão da isenção tributária, requisito este, não
afeto às competências institucionais deste Ministério da Saúde, resolve:
Art. 1º Fica julgado pelo não conhecimento e arquivamento da Representação
Administrativa oferecida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Barueri (SP), em
desfavor da Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem - FIDI,
CNPJ nº 55.401.178/0001-36, com sede em São Paulo (SP).
Art. 2º Ficam as partes notificadas para, caso queiram, 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. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Defere a Renovação do CEBAS, da Fundação Geraldo
Correa, com sede em Divinópolis (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 1059/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.208455/2018-30, 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 Geraldo Correa, CNPJ nº 20.146.064/0001-02,
com sede em Divinópolis (MG).
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.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.971, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

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

PORTARIA Nº 1.975, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
Defere a Renovação do CEBAS, do Hospital Nossa
Senhora das Dores, com sede em São Domingos do
Prata (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 1061/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.179812/2018-45, 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 Misericórdia de Jacarezinho, CNPJ nº 78.209.558/0001-79,
com sede em Jacarezinho (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 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 1070/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.209465/2018-92, 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), do Hospital Nossa Senhora das Dores, CNPJ nº
24.618.704/0001-90, com sede em São Domingos do Prata (MG).
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.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.972, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Defere a Renovação do CEBAS, da Associação
Brasileira Interdisciplinar de AIDS, com sede em Rio
de Janeiro (RJ).

PORTARIA Nº 1.976, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
Defere a Renovação do CEBAS, da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Felix, com sede
em São Felix (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 1066/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.100279/2015-46, 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 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, da Associação Brasileira
Interdisciplinar de AIDS, CNPJ nº 29.263.068/0001-45, com sede em Rio de Janeiro (RJ).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 2 de julho de 2015
a 1º de julho de 2018.
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 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 1068/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.000933/2018-65, 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 de Misericórdia de São Felix,
CNPJ nº 15.979.826/0001-11, com sede em São Felix (BA).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de
2018 a 31 de dezembro de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
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