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PORTARIA Nº 88, DE 19 DE JANEIRO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, do Instituto de Medicina
Integral Professor Fernando Figueira -
IMIP, com sede em Recife (PE).

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

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades be-
neficentes 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 setem-
bro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tra-
mitação 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 24/2018-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.487077/2017-60, 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 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 Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira
- IMIP, CNPJ nº 10.988.301/0001-29, com sede em Recife (PE).

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 pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 89, DE 19 DE JANEIRO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Associação Veranense
de Assistência em Saúde, com sede em Ve-
ranópolis (RS).

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

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades be-
neficentes 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 setem-
bro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tra-
mitação 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 33/2018-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.487129/2017-06, 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 Veranense de Assistência em Saúde, CNPJ nº
87.873.279/0001-04, com sede em Veranópolis (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 pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 90, DE 15 DE JANEIRO DE 2018

Defere, em grau de Reconsideração, a Re-
novação do Certificado de Entidade Bene-
ficente de Assistência Social, na área de
Saúde, da Comunidade Reviver, com sede
em Belo Horizonte (MG).

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

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades be-
neficentes 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 setem-
bro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tra-
mitação 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 con-
solida 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 18-SEI/2017-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.195980/2015-35, que
concluiu, na fase recursal, 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, em grau de Reconsideração, a Re-
novação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência So-
cial, na área de Saúde, pela prestação de serviços ao SUS de aten-
dimento e acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso,
abuso ou dependência de substância psicoativa, da Comunidade Re-
viver, CNPJ nº 26.232.447/0001-80, com sede em Belo Horizonte
(MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
29 de setembro de 2015 à 28 de setembro de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 678/SAS/MS, de 30 de
março de 2017, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 63,
de 31 de março de 2017, Seção 1, página 103.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 92, DE 19 DE JANEIRO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Beneficência Portu-
guesa de Teresópolis, com sede em Tere-
sópolis (RJ).

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

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades be-
neficentes 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 setem-
bro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tra-
mitação 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 34/2018-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.487315/2017-37, 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 Beneficência Portuguesa de Teresópolis, CNPJ nº
32.185.605/0001-90, com sede em Teresópolis (RJ).

RETIFICAÇÃO

No Diário Oficial da União - DOU nº 18, de 25 de
janeiro de 2018, Seção 1, página 123,

Onde se lê:
PORTARIA Nº 103, DE 23 DE JANEIRO DE 2017
Leia-se:
PORTARIA Nº 103, DE 23 DE JANEIRO DE 2018

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO
E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

PORTARIA Nº 38, DE 24 DE JANEIRO DE 2018

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere
o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, resolve:

Art.1º Em cumprimento à decisão liminar proferida nos
autos da Ação Ordinária nº. 1017195-05.2017.4.01.3400, em trâ-
mite na 6ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal,
declarar que a profissional Leticia Aline Martinez, CPF
XXX.014.988-XX, participante do PROVAB, na seleção regida
pelo Edital SGTES/MS nº 08, de 14 de abril de 2016, está apta
a utilizar pontuação adicional de 10% nos processos seletivos de
residência médica nos termos da regulamentação do Programa.

Art. 2º Os efeitos desta Portaria permanecem até que seja
revogada a decisão judicial em que motivada.

ROGÉRIO LUIZ ZERAIK ABDALLA

Ministério das Relações Exteriores

FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE GUSMÃO

PORTARIA Nº 6, DE 25 DE JANEIRO DE 2018

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO ALEXANDRE DE
GUSMÃO - FUNAG, no exercício das atribuições determinadas
pelo art.15, inciso V, do Estatuto da Fundação, aprovado pelo
Decreto nº 5.980, de 6 de dezembro de 2006, publicado no Diário
Oficial da União do dia subsequente, em consonância com o
Decreto n° 8.911, de 22 de novembro de 2016, publicado no
Diário Oficial da União de 23 de novembro de 2016 e o Re-
gimento Interno da Fundação, aprovado pela Portaria n° 9, de 9 de
fevereiro de 2017, publicada no Diário Oficial da União, de 10 de
fevereiro de 2017, resolve:

Art. 1º Instituir a Ouvidoria no âmbito da Fundação
Alexandre de Gusmão - FUNAG, com as atribuições estabelecidas
na legislação que rege a matéria na Administração Pública Fe-
deral.

Art. 2º A Ouvidoria será exercida por um Ouvidor, es-
colhido entre os servidores desta Fundação.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SÉRGIO EDUARDO MOREIRA LIMA

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 pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
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