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RESOLUÇÃO - RE No- 3.106, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

A Superintendente de Toxicologia da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 813, de 07 de julho de 2015; tendo em vista o disposto no inciso
I e §1º do Art. 59 Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos
termos do anexo I da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 29,
de 21 de julho de 2015, publicada no D.O.U. de 23 de julho de 2015,
e suas alterações, considerando a necessidade de adequação da "Re-
lação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, do-
missanitários e preservantes de madeira", resolve

Art. 1º Incluir o item i, emprego domissanitário, na Mo-
nografia do ingrediente ativo C55.1 - Hidróxido de Cobre, a mo-
dalidade de emprego Jardinagem amadora tendo o tipo de formulação
Suspensão Pronto Uso com concentração máxima permitida de 0,28%
p/p, na relação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos,
domissanitários e preservantes de madeira, publicada por meio da
Resolução - RE N° 1.389, de 28 de março de 2012, DOU de 29 de
março de 2012.

Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico < http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/con-
n e c t / 0 0 1 5 8 7 0 0 4 7 4 5 8 d 9 3 9 7 0 5 d 7 3 f b c 4 c 6 7 3 5 / M i c r o s o f t + Wo r d + -
+C55++Compostos+a+Base+de+Cobre.pdf?MOD=AJPERES>

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

SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE

RESOLUÇÃO - RE No- 3.108, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

A Superintendente de Toxicologia da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 813, de 07 de julho de 2015; tendo em vista o disposto no inciso
I e §1º do Art. 59 Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos
termos do anexo I da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 29,
de 21 de julho de 2015, publicada no D.O.U. de 23 de julho de 2015,
e suas alterações, considerando a necessidade de adequação da "Re-
lação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, do-
missanitários e preservantes de madeira", resolve:

Art. 1º Alterar o Limite Máximo de Resíduo (LMR) para a
cultura de melão, de 0,07 mg/kg para 0,1 mg/kg, e incluir a cultura de
melancia, com LMR de 0,1 mg/kg e Intervalo de Segurança de 3 dias,
na modalidade de emprego (aplicação) foliar, na monografia do in-
grediente ativo N09 - NOVALUROM, contido na relação de mo-
nografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e
preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N°
165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.

Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvi-
sa/home/agrotoxicotoxicologia.

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

SILVIA DE OLIVEIRA CAZENAVE

RESOLUÇÃO - RE No- 3.109, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

A Superintendente de Toxicologia da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 813, de 07 de julho de 2015; tendo em vista o disposto no inciso
I e §1º do Art. 59 Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos
termos do anexo I da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 29,
de 21 de julho de 2015, publicada no D.O.U. de 23 de julho de 2015,
e suas alterações, considerando a necessidade de adequação da "Re-
lação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, do-
missanitários e preservantes de madeira", resolve:

Art. 1º Incluir a cultura de melancia, com Limite Máximo de
Resíduo de 1,0 mg/kg e Intervalo de Segurança de 3 dias, na mo-
dalidade de emprego (aplicação) em pós-colheita, na monografia do
ingrediente ativo I19 - IMAZALIL, contido na relação de mono-
grafias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e pre-
servantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165,
de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.

Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvi-
sa/home/agrotoxicotoxicologia.

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

SILVIA DE OLIVEIRA CAZENAVE

RESOLUÇÃO - RE No- 3.110, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

A Superintendente de Toxicologia da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 813, de 07 de julho de 2015; tendo em vista o disposto no inciso
I e §1º do Art. 59 Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos
termos do anexo I da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 29,
de 21 de julho de 2015, publicada no D.O.U. de 23 de julho de 2015,
e suas alterações, considerando a necessidade de adequação da "Re-
lação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, do-
missanitários e preservantes de madeira", resolve:

Art. Alterar o Limite Máximo de Resíduos (LMR) para a
cultura de soja, de 0,05 para 0,15 mg/kg, na monografia do in-
grediente ativo M32 - METOXIFENOZIDA, contido na relação de
monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e
preservantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N°
165, de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.

Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvi-
sa/home/agrotoxicotoxicologia.

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

SILVIA DE OLIVEIRA CAZENAVE

RESOLUÇÃO - RE No- 3.111, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

A Superintendente de Toxicologia da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 813, de 07 de julho de 2015; tendo em vista o disposto no inciso
I e §1º do Art. 59 Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos
termos do anexo I da Resolução de Diretoria Colegiada - RDC n° 29,
de 21 de julho de 2015, publicada no D.O.U. de 23 de julho de 2015,
e suas alterações, considerando a necessidade de adequação da "Re-
lação de monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, do-
missanitários e preservantes de madeira", resolve:

Art. 1º Incluir a cultura da cebola, com Limite Máximo de
Resíduo de 0,01 mg/kg e Intervalo de Segurança de 7 dias ingre-
diente, na modalidade de emprego (aplicação) foliar, e alterar a frase
em (*) no Item j, para "(*) Uso autorizado para tomate rasteiro e
tomate estaqueado", na monografia do ingrediente ativo B42 - BEN-
TIAVALICARBE ISOPROPÍLICO, contido na relação de monogra-
fias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, domissanitários e pre-
servantes de madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165,
de 29 de agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.

Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvi-
sa/home/agrotoxicotoxicologia.

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

SILVIA DE OLIVEIRA CAZENAVE

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL NO PARÁ

PORTARIA Nº 293, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015

O Superintendente Estadual da Fundação Nacional de Saúde
no Estado do Pará, nomeado pela Portaria no 1.305, de 23 de no-
vembro de 2010, publicada no DOU no224 de 24 de novembro de
2010, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria no930 de 10
de julho de 2013, publicada no DOU no134 de 15 de julho de 2013,
resolve:

Art. 1º Aprovar os critérios e os procedimentos dispostos no
Anexo B1 desta Portaria concernente às diretrizes e critérios do Pro-
grama de Cooperação Técnica com vistas à seleção de 40 (quarenta)
Municípios do Estado do Pará para capacitação e elaboração de Pla-
nos Municipais de Saneamento Básico - PMSB, oferecendo asses-
soria, apoio, suporte, orientações e supervisão técnica aos municípios
na elaboração de seus Planos, em atendimento às disposições contidas
na Lei no 11.445, de 05 de janeiro de 2007, Decreto no 7.217, de 21
de junho de 2010 que define as diretrizes nacionais e estabelece a
Política Federal de Saneamento Básico e da Lei no 12.305 de 02 de
agosto de 2010 que estabelece as diretrizes da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.

Art. 2º Os municípios do Estado do Pará interessados, de-
verão candidatar-se com base nos critérios e procedimentos esta-
belecidos nesta Portaria e seus Anexos.

Parágrafo Único. A capacitação e elaboração de Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico serão realizadas no âmbito da Parceria
a ser celebrada entre a Funasa e entidade que tenha capacidade téc-
nica compatível à execução do objeto necessário e guardarão con-
formidade com o Termo de Referência para Elaboração de Plano
Municipal de Saneamento Básico 2012 que se encontra disponibi-
lizado no sítio eletrônico da Funasa - www.funasa.gov.br.

Art. 3º Os proponentes deverão manifestar seu interesse atra-
vés do encaminhamento dos Anexos desta Portaria, no período de 15
(quinze) dias após a data de publicação desta Portaria (considerando
a data de postagem), para a Superintendência Estadual da Funasa no
Pará, situada na Avenida Visconde de Souza Franco, 616 - CEP
66053-000 em Belém.

Art. 4º A presidência da Funasa dará publicidade à lista de
municípios que poderão ser beneficiados em até 15 (quinze) dias após
o término do prazo para candidatura dos municípios.

Art. 5º O atendimento aos Municípios interessados será li-
mitado a 40 (quarenta) municípios em função da demanda apre-
sentada, do recurso disponibilizado na Lei Orçamentária Anual, em
observância aos critérios e procedimentos definidos nesta Portaria,
seus anexos e na legislação específica sobre a matéria.

Art. 6º A Funasa convocará, por meio de Portaria, os mu-
nicípios selecionados após a celebração da parceria, não ficando a
Funasa obrigada a convocar esses municípios caso a parceria não seja
concretizada.

Art. 7º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-
blicação.

FLORIVALDO VIEIRA MARTINS

ANEXO B1

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DA SELEÇÃO DE
MUNICÍPIOS PARA CAPACITAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PLA-
NOS MUNICIPAIS DE SANEAMENTO BÁSICO

DO OBJETO
Considerando as disposições contidas no Art. 23 do Decreto

no 7.217/2010, a saber:
O titular dos serviços formulará a respectiva política pública

de saneamento básico, devendo, para tanto elaborar os planos de
saneamento básico, observada a cooperação das associações repre-
sentativas de vários segmentos da sociedade (conforme previsto no
art. 2o, inciso II, da Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001) e da
ampla participação da população.

Este Chamamento Público tem por objetivo selecionar 40
(quarenta) municípios com vistas a prestar-lhes apoio nas ações vol-
tadas à capacitação, elaboração e desenvolvimento de Planos Mu-
nicipais de Saneamento Básico - PMSB.

A capacitação, apoio, suporte, orientações e supervisão téc-
nica para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico
serão realizados de acordo a formalização de parceria a ser celebrada
entre a Fundação Nacional de Saúde - Funasa e entidade selecio-
nada.

DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE E PRIORIZAÇÃO
DOS MUNICÍPIOS

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Serão elegíveis:
1. Municípios com população total (urbana e rural) de até

50.000 habitantes (Censo/2010).
2. Municípios que não possuam Plano Municipal de Sa-

neamento Básico (PMSB) e não tenham recebido recurso da Funasa
para elaboração de PMSB.

CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO
A priorização dos municípios considerados elegíveis será

feita de acordo com a ordem dos seguintes critérios:
Municípios contemplados com recursos da Funasa em obras

e/ou projetos de saneamento.
Possua menor IDH-M, constante no banco de dados do

PNUD do ano de 2010.
Possuam maior percentual em extrema pobreza, conforme

dados do Plano Brasil Sem Miséria (2010).
Municípios em situação de risco de desastres naturais, secas

e estiagem prolongadas.
Possuam menores índices de cobertura dos serviços de abas-

tecimento de água, constantes no banco de dados do IBGE (Cen-
so/2010).

Apresente maior percentagem de população urbana, cons-
tante no banco de dados do IBGE, Censo 2010.

Municípios com comunidades rurais, assentamentos, quilom-
bolas e outras comunidades tradicionais (ribeirinhos, Extrativistas,
entre outras).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
A Funasa não repassará recursos financeiros diretamente aos

municípios.
A cooperação será realizada mediante disponibilização de

profissionais capacitados para a realização de estudos e pesquisas,
inclusive produzindo o material de divulgação dos eventos de mo-
bilização social (profissionais da entidade parceira).

Caberá ao município disponibilizar todas as informações,
documentos e servidores do quadro municipal para efetiva partici-
pação em todas as etapas da capacitação e da elaboração do PMSB.
Ficará ainda a cargo do município a logística necessária para a mo-
bilização social, incluindo a disponibilização de espaço para reuniões
e divulgação dos eventos em meios de comunicação local, permitindo
assim a elaboração do plano de forma participativa, conforme pre-
ceitua a Lei no 11.445/2007.

DA CAPACITAÇÃO
O município deverá designar no mínimo 02 (dois) profis-

sionais do quadro municipal para serem capacitados. Eles serão os
responsáveis pela aplicação do conteúdo adquirido no curso visando à
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. Serão exi-
gidos profissionais com o seguinte perfil:

1 (um) Profissional com Formação Superior, preferencial-
mente engenheiro sanitarista, arquiteto ou urbanista. Na ausência des-
tes profissionais será aceito tecnólogo ou técnico com formação em
áreas afins;

1 (um) Profissional com Formação Superior em ciências
sociais e humanas, preferencialmente pedagogo ou assistente social.

O Município deverá assegurar a participação dos servidores
na capacitação, custeando com recursos próprios as despesas com
diárias, deslocamentos e outras de qualquer natureza necessárias à
obtenção da frequência mínima de 100% da carga horária na ca-
pacitação.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
O encaminhamento dos pleitos implicará na aceitação dos

termos contidos nesta Portaria e seus anexos.
A análise e seleção dos municípios serão procedidas pelo

Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica da Superintendência Es-
tadual da Funasa no Pará - NICT/PA com base nos critérios dispostos
nesta Portaria e seus anexos, mediante parecer técnico assinado pelo
Superintendente Estadual e pelo NICT.

Os casos omissos e as situações não previstas na presente
Portaria serão avaliados e deliberados pela Funasa, por intermédio da
Superintendência Estadual do Pará.

suellen.silva
Realce
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ANEXO B2

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA DO MUNICÍPIO
(Timbre do Município)
MODELO DE OFÍCIO PARA O PLEITO
Ofício no ___/2015
Belém, xx de xxxx de 2015
À Sua senhoria o Senhor
Florivaldo Vieira Martins
Superintendente Estadual da Funasa do Pará
Av. Visconde de Souza Franco, 616
66.053-000 - Reduto
Belém - PA
Assunto: Processo de Seleção para capacitação e apoio a

elaboração de Plano Municipal de Saneamento Básico
Senhor Superintendente,
Venho através deste, candidatar o Município de

_________________ no processo seletivo para a capacitação e ela-
boração de Plano Municipal de Saneamento Básico, conforme Por-
taria Funasa No XXX de XX de mês de 2015.

2. Em anexo seguem os documentos exigidos pela portaria
desta seleção.

___________________________________
Prefeito Municipal de (nome do município)

ANEXO B3

DECLARAÇÃO DE ELEGIBILIDADE
(Timbre do Município)
MODELO DE DECLARAÇÃO
Declaro que o Município de __________________ não pos-

sui Plano Municipal de Saneamento Básico e não recebeu recursos
públicos para execução deste objeto, não tendo licitado, contratado ou
conveniado para elaboração do mesmo.

Local, data
___________________________________
Prefeito Municipal de (nome do município)

ANEXO B4

(Timbre do Município)
TERMO DE COMPROMISSO DE CAPACITAÇÃO DE

TÉCNICOS MUNICIPAIS
O Município de _______________________________ com-

promete-se a encaminhar para capacitação em elaboração de Planos
Municipais de Saneamento Básico os seguintes servidores:

* Profissional com Formação Superior, preferencialmente en-
genheiro, arquiteto ou urbanista. Na ausência destes profissionais será
aceito tecnólogo ou técnico com formação em áreas afins:

Nome do Servidor:
_______________________________________

C a rg o / F u n ç ã o :
___________________________________________

Forma-
ção:________________________________________________

Data de Nascimento: ___/___/___
Naturalidade: ________________Nacionalida-

de:_________________
RG: ____________Órgão Emissor: ____________ UF: ____

CPF:_____________
Telefone: ( ) _________________Celular: ( )

_______________
Email:

__________________________________________________
Assinatura do servidor:

_____________________________________
* Profissional com Formação Superior em ciências sociais e

humanas, preferencialmente pedagogo ou assistente social.
Nome do Servidor:

_______________________________________
C a rg o / F u n ç ã o :

____________________________________________
Forma-

ção:________________________________________________
Data de Nascimento: ___/___/___
Naturalidade: ____________Nacionalida-

de:____________________
RG: ____________Órgão Emissor: ____________ UF: ____

CPF:_____________
Telefone: ( ) __________________Celular: ( )

______________
Email:

_______________________________________________
Assinatura do servidor:

__________________________________
___________________________________
Prefeito Municipal de (nome do município

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 Secre-
taria Estadual de Saúde/Central de Notificação, Captação e Distri-
buição de Órgãos em cujos âmbitos de atuação se encontram as
equipes especializadas e estabelecimentos de saúde, resolve:

Art. 1º Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de rim ao estabelecimento de saúde a seguir identifi-
cado:

RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
RIM: 24.08
PIAUÍ

I - Nº do SNT: 2 01 15 PI 02
II - denominação: Associação Piauiense de Combate ao Câncer -
Hospital São Marcos;
III - CNPJ: 06.870.026/0001-77;
IV - CNES: 2726998;
V- endereço: Rua Olavo Bilac, Nº: 2300, Bairro: Centro, Tere-
sina/PI, CEP: 64.001-280.

Art. 2º Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante coração ao estabelecimento de saúde a seguir identifi-
cado:

RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
CORAÇÃO: 24.11
ESPÍRITO SANTO

I - Nº do SNT: 2 03 15 ES 01
II - denominação: Associação Evangélica Beneficente Espirito San-
tense - Hospital Evangélico de Vila Velha;
III - CGC: 28.127.926/0001-61;
IV - CNES: 2494442;
V- endereço: Rua Vênus, S/Nº; Bairro: Alecrim, Vila Velha/ES,
CEP: 29.118-060.

Art. 3º Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de pulmão ao estabelecimento de saúde a seguir iden-
tificado:

RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
PULMÃO: 24.10
SÃO PAULO

I - Nº do SNT: 2 04 15 SP 10
II - denominação: Fundação Faculdade Regional de Medicina de São
José do Rio Preto - FUNFARME;
III - CNPJ: 60.003.761/0001-29;
IV - CNES: 2077396;
V- endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°: 5544, Bairro: Vila
São Pedro, São José do Rio Preto/SP, CEP: 15.090-000.

Art. 4º Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de tecido ocular humano ao estabelecimento de saúde a
seguir identificado:

RETIRADA DE ÓRGÃOS E TECIDOS: 24.20
CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
MINAS GERAIS

I - Nº do SNT: 2 11 15 MG 12
II - denominação: Clínica de Olhos Dr. Reinaldo Sieiro;
III - CNPJ: 97.392.856/0001-91;
IV - CNES: 3351432;
V- endereço: Rua Alagoas, Nº. 1314, Bairro: Savassi, Belo Ho-
rizonte/MG, CEP: 30.130-160.

Art. 5° Fica concedida renovação de autorização para rea-
lizar retirada e transplante de fígado ao estabelecimento de saúde a
seguir identificado:

FÍGADO: 24.09
DISTRITO FEDERAL

I - Nº do SNT: 2 02 11 DF 09
II - denominação: Instituto de Cardiologia do Distrito Federal;
III - CNPJ: 92.898.550/0006-00;
IV - CNES: 3276678;
V - endereço: Estrada Parque Contorno do Bosque, S/Nº, Bairro:
Cruzeiro Novo/DF, CEP: 70.658-700.

CEARÁ

I - Nº do SNT: 2 02 09 CE 01
II - denominação: Hospital Geral de Fortaleza;
III - CNPJ: 07.954.571/0014-29;
IV - CNES: 2497654;
V - endereço: Rua Ávila Goulart, Nº 900, Bairro: Papicu, For-
taleza/CE, CEP: 60.177-295.

Art. 6° Fica concedida renovação de autorização para rea-
lizar retirada e transplante de tecido ocular humano ao estabele-
cimento de saúde a seguir identificado:

CÓRNEA/ESCLERA: 24.07
CEARÁ

I - Nº do SNT: 2 11 01 CE 02
II - denominação: Clínica Dr. José Nilson Ltda - Oftalmoclínica;
III - CNPJ: 12.209.664/0001-44;
IV - CNES: 2482258;
V- endereço: Avenida 13 de Maio, Nº. 1806, Bairro: Fátima, For-
taleza/CE, CEP: 60.040-531.

SÃO PAULO

I - Nº do SNT: 2 11 06 SP 10
II - denominação: Hospital Estadual Mário Covas de Santo André;
III - CNPJ: 46.374.500/0144-97;
IV - CNES: 2080273;
V- endereço: Rua Dr. Henrique Calderazzo, Nº. 321, Bairro: Paraiso,
Santo André/SP, CEP: 09.190-610.

Art. 7° Fica concedida renovação de autorização para rea-
lizar retirada e transplante de medula óssea autogênico, alogênico
aparentado e alogênico não aparentado ao estabelecimento de saúde a
seguir identificado:

MEDULA ÓSSEA AUTOGÊNICO: 24.01
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO APARENTADO: 24.02
MEDULA ÓSSEA ALOGÊNICO NÃO APARENTADO:

24.03
CEARÁ

I - Nº do SNT: 2 21 13 CE 03
II - denominação: Hospital Universitário Walter Cantídio;
III - CNPJ: 07.272.636/0002-12;
IV - CNES: 2561492;
V - endereço: Rua Capitão Francisco Pedro, Nº 1290, Bairro: Ro-
dolfo Teófilo, Fortaleza/CE, CEP: 60.430-372.

SÃO PAULO

I - Nº do SNT: 2 21 03 SP 14
II - denominação: Fundação Pio XII Barretos;
III - CNPJ: 49.150.352/0001-12;
IV - CNES: 2090236;
V - endereço: Rua 20, Nº 221, Bairro: Centro, Barretos/SP, CEP:
14.780-070.

Art. 8° Fica concedida renovação de autorização para rea-
lizar retirada e transplante de válvula cardíaca humana ao estabe-
lecimento de saúde a seguir identificado:

VÁLVULA CARDÍACA: 24.23
DISTRITO FEDERAL

I - Nº do SNT: 2 41 05 DF 05
II - denominação: Instituto de Cardiologia do Distrito Federal;
III - CNPJ: 92.898.550/0006-00;
IV - CNES: 3276678;
V - endereço: Estrada Parque Contorno do Bosque, S/Nº, Bairro:
Cruzeiro Novo/DF, CEP: 70.658-700.

Art. 9° Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de rim à equipe de saúde a seguir identificada:

RIM: 24.08
PIAUÍ

I - Nº do SNT 1 01 15 PI 02
II - responsável técnico: Raimundo Antônio Cardoso Júnior, ne-
frologista, CRM 3436;
III - membro: Luciano José Couto de Sousa Filho, urologista, CRM
2614;
IV - membro: Igor Denizarde Bacelar Marques, nefrologista, CRM
3382;
V - membro: Renato Duarte Barbosa, cirurgião geral, CRM 1794.

Art. 10 Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de coração à equipe de saúde a seguir identificada:

CORAÇÃO: 24.11
ESPÍRITO SANTO

I - Nº do SNT 1 03 15 ES 03
II - responsável técnico: Luiz Renato Diaz Daroz, cirurgião car-
diovascular, CRM 6678;
III - membro: Milton Favarato Loureiro, anestesiologista, CRM
7876;
IV - membro: Antônio Carlos dos Santos Braga, cirurgião torá-
cico,
CRM 2190;
V - membro: Flávia Pezzin, cardiologista, CRM 7615;
VI - membro: Sandro Faria Xavier, anestesiologista, CRM 9056.

Art. 11 Fica concedida autorização para realizar retirada e
transplante de pulmão à equipe de saúde a seguir identificada:

PULMÃO: 24.10
SÃO PAULO

I - Nº do SNT 1 04 15 SP 33
II - responsável técnico: Henrique Nietmann, cirurgião torácico,
CRM 114884;
III - membro: Rafael Silva Musolino, pneumologista, CRM
11 6 11 4 ;
IV - membro: Marcelo José Ferreira Soares, cirurgião cardiovascular,
CRM 59401;
V - membro: Denise Daher, anestesiologista, CRM 63637;
VI - membro: Germana Lopes do Nascimento, anestesiologista,
CRM 127572;
VII - membro: Luana Fernandes Machado, intensivista, CRM
140757;
VIII - membro: Maura Cristina Negrelli, pediatra, CRM 74509;
IX - membro: Horácio José Ramalho, nefrologista, CRM 29176;
X - membro: Luciana de Souza Jorge, infectologista, CRM 79817;
VIII - membro: João Victor Picollo Feliciano, Hemoterapeuta, CRM
130092;
XI - membro: Arthur Soares Souza Junior, radiologista, CRM
22636;
XII - membro: Eliana Cristina Toledo, imunologista, CRM 52180.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 1.152, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2015

Concede autorização e renovação de au-
torização a estabelecimentos e equipes de
saúde para retirada e transplante de ór-
gãos.

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

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




