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1

RESOLUÇÃO- RE N° 2.818, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016(*)

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387,
de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1° Deferir as petições relacionadas à Gerência Geral de
Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação
anexa, em atendimento à decisão da ação ordinária nº 51051-
50.2012.4.01.3400 - 21ª Vara Federal/DF, que confirma a antecipação
de tutela e determina à ANVISA a aceitar os certificados de boas
práticas estrangeiros ou seus congêneres, nas hipóteses em que os
pedidos de inspeção internacional feitos pelos filiados da ABIMED
(Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Equipa-
mentos, Produtos e Suprimentos Médico-Hospitalares) estejam pro-
tocolados e paralisados há mais de seis meses, sem prejuízo da ins-
peção internacional a ser feita posteriormente pela ANVISA para fins
de confirmação ou não da avaliação estrangeira.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

Considerando a Portaria nº 3.432/GM/MS, de 12 de agosto
de 1998, que estabelece critérios de classificação e cadastramento
para as Unidades de Tratamento Intensivo; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Tratamento Intensivo - UTI Tipo II do hospital a seguir relacio-
nado:

CNES Hospital No- leitos Proposta SAIPS
2083051 Santa Casa de Aparecida - Santa Casa

de Misericórdia de Aparecida - Apare-
cida/SP

26.01 Adulto 09 10.881

Art. 2º A referidas unidade poderá ser submetidas à ava-
liação por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso
de descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
3.43/GM/MS, de 12 de agosto de 1998, terão suspensos os efeitos de
seu cadastramento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA No- 1.398, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

Altera leitos da Unidade de Tratamento In-
tensivo - UTI Tipo II da Sociedade Hos-
pitalar Maria Vitória - São Lourenço da
Mata (PE).

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

Considerando a Portaria nº 3.432/GM/MS, de 12 de agosto
de 1998, que estabelece critérios de classificação e cadastramento
para as Unidades de Tratamento Intensivo; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica alterado o número de leitos da Unidade de
Tratamento Intensivo - UTI Tipo II do hospital a seguir relacio-
nado:

Proposta SAIPS
10.724

Hospital No- leitos

CNES: 6525296 Sociedade Hospitalar Maria Vitória - Sociedade Hos-
pitalar Beneficente Maria Vitória - São Lourenço da

Mata/PE
Leito: 26.01 Adulto 10

Art. 2º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
3.432/GM/MS, de 12 de agosto de 1998, terão suspensos os efeitos de
seu cadastramento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA No- 1.399, DE 17 DE OUTUBRO DE 2016

Altera leitos da Unidade de Tratamento In-
tensivo - UTI Tipo II da Hospital Regional
do Sul de Minas - Varginha (MG).

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

Considerando a Portaria nº 3.432/GM/MS, de 12 de agosto
de 1998, que estabelece critérios de classificação e cadastramento
para as Unidades de Tratamento Intensivo;

Considerando a Portaria nº 12/GM/MS, de 05 de janeiro de
2009, que Cadastra, altera e reclassifica leitos da Unidade de Tra-
tamento Intensivo-UTI tipo II; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica alterado o número de leitos da Unidade de
Tratamento Intensivo - UTI Tipo II do hospital a seguir relacio-
nado:

Proposta SAIPS
8153

Hospital No- leitos

CNES: 2761041 Hospital Regional do Sul de Minas - Varginha/MG
Leito: 26.01 Adulto 24

Art. 2º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
3.432/GM/MS, de 12 de agosto de 1998, terão suspensos os efeitos de
seu cadastramento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA No- 1.400, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

Habilita leitos da Unidade de Tratamento
Intensivo - UTI Tipo II do Hospital do Vale
- Instituto Vale Capibaribe Inovações Edu-
cação e Saúde - Limoeiro/PE.

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

Considerando a Portaria nº 3.432/GM/MS, de 12 de agosto
de 1998, que estabelece critérios de classificação e cadastramento
para as Unidades de Tratamento Intensivo;

Considerando o Ofício nº 230/2016 - SERS, de 10 de agosto
de 2016, encaminhado pela Secretaria de Estado da Saúde de Per-
nambuco que solicita o remanejamento em questão;

Considerando a Portaria nº 160/SAS/MS de 27 de abril de
2011, que cadastra leitos de Unidades de Terapia Intensiva - UTI Tipo
II;

Considerando a Portaria 1.038/GM/MS, de 04 de maio de
2011, que estabelece recurso a ser incorporado ao Teto Financeiro
Anual de Média e Alta Complexidade, dos Estados e Municípios; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica habilitado, o número de leitos da Unidade de
Tratamento Intensivo - UTI Tipo II, do hospital a seguir relacio-
nado:

CNES Hospital No- leitos Proposta SAIPS
7551584 Hospital do Vale - Instituto Vale Capi-

baribe Inovações Educação e Saúde -
Limoeiro/PE

26.01 Adulto 10 8575

Art. 2º Fica desabilitado, o número de leitos da Unidade de
Tratamento Intensivo - UTI Tipo II, do hospital a seguir relacio-
nado:

CNES Hospital No- leitos
2 7 11 3 6 2 Casa de Saúde e Maternidade de Limoeiro -

Limoeiro/PE
26.01 Adulto 10

Art. 3º O custeio da habilitação de que trata o art. 1º desta
Portaria, deverá onerar o teto financeiro do Município de Limoeiro,
conforme Portaria 1.038/GM/MS, de 04 de maio de 2011.

Art. 4º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
3.432/GM/MS, de 12 de agosto de 1998, terão suspensos os efeitos de
seu cadastramento.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data da sua pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA No- 1.401, DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

Altera o número de leitos da Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal Canguru -
UCINCa da Casa de Saúde Dix Sept Ro-
sado - Associação de Assistência e PA Ma-
ternidade de Mossoro - Mossoro/RN.

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

Considerando a Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio de
2012, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de
Unidade Neonatal, e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica alterado o número de leitos da Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal Canguru - UCINCa, do hospital a
seguir relacionado:

CNES Hospital No- leitos
2410281 Casa de Saúde Dix Sept Rosado - Associação de As-

sistência e PA Maternidade de Mossoro - Mosso-
ro/RN

28.03 10

Art. 2º A referida unidade poderá ser submetidas à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, terão suspensos os efeitos de
seu cadastramento.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 785, DE 20 DE OUTUBRO DE 2016

Regulamenta a aplicação financeira dos re-
cursos referentes às transferências volun-
tárias e transferências obrigatórias realiza-
das pela Fundação Nacional de Saúde.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, incisos II e XII
do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de
2010, publicado no DOU de 20 de outubro de 2010, combinado com
o art. 103, inciso XII do Regimento Interno da Funasa aprovado pela
Portaria GM/MS nº 270, de 27 de fevereiro de 2014,

Considerando a necessidade de garantir transparência, tem-
pestividade e otimização na aplicação financeira dos recursos re-
ferentes às transferências voluntárias e transferências obrigatórias rea-
lizadas pela Fundação Nacional de Saúde;

Considerando o Art.4º da Lei nº 11.578, de 26 de novembro
de 2007 com o Art. 54 da Portaria Interministerial no 507 de 24 de
novembro de 2011, resolve:

Art. 1º A FUNASA definirá a instituição financeira e abrirá
conta específica em que os repasses serão efetuados e geridos, dentre
aquelas exclusivamente controladas pela União com as quais mantém
parceria.

Parágrafo Único. Caberá à entidade convenente/compromi-
tente indicar a agência bancária de sua preferência.

Art. 2º Os recursos financeiros transferidos para as contas
correntes, abertas pela FUNASA, deverão ser automaticamente apli-
cados pelas instituições financeiras em fundos de curto prazo, las-
treados em títulos da dívida pública federal, com resgates automá-
ticos.

§ 1º As instituições financeiras deverão efetuar os registros
necessários ao cumprimento do disposto no caput, quando da re-
gularização das contas pela entidade convenente/compromitente ou na
ocorrência de depósito.

§ 2º Caberá à entidade convenente/compromitente definir se
os recursos financeiros devem ser mantidos em aplicação de curto
prazo ou transferidos para caderneta de poupança, com base em sua
previsão de desembolso, adotando os parâmetros definidos no art. 54
da Portaria Interministerial no 507 de 24 de novembro de 2011.

Art.3º Os recursos existentes nas contas abertas anterior-
mente a esta Portaria serão migrados para condição de aplicação
prevista no art. 2º desta Portaria, por meio de processo a ser re-
gulamentado pela FUNASA, mediante prévio acordo com a insti-
tuição financeira.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA No- 1.376, DE 10 DE OUTUBRO DE 2016

Habilita leitos da Unidade de Tratamento
Intensivo - UTI Tipo II da Santa Casa de
Aparecida - Santa Casa de Misericórdia de
Aparecida - Aparecida/SP.

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

patricia.gusmao
Realce
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