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Art. 2º A(s) presente(s) certificação(ões) terá(ão) validade de
2 (dois) anos a partir de sua publicação.

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

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

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

RESOLUÇÃO - RE N° 2.662, DE 18 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.021, de 18 de junho de
2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art.
6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria
nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de
2014 e suas alterações,

considerando a Resolução RDC nº 95, de 08 de novembro de
2000;

considerando ainda a Resolução RDC nº 16, de 23 de abril
de 2009, que estabelece critérios de auto-inspeção, as informações
constantes na ata, e que a(s) empresa(s) cumpre(m) os requisitos de
Boas Práticas de Fabricação - área de produtos para a saúde, re-
solve:

Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) o Pedido de Prorrogação da
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saú-
de.

Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos
a partir de sua publicação.

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

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

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

RESOLUÇÃO - RE N° 2.663, DE 18 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.021, de 18 de junho de
2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art.
6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria
nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de
2014 e suas alterações,

considerando o parecer da área técnica e que as empresas
cumprem os requisitos de Boas Práticas de Fabricação - área de
produtos para a saúde, resolve:

Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO, a
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para Saú-
de.

Art. 2º A(s) presente(s) certificação(ões) terá(ão) validade de
2 (dois) anos a partir de sua publicação.

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

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

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

RESOLUÇÃO - RE N° 2.664, DE 18 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Inspeção Sanitária no uso de suas
atribuições legais conferidas pela Portaria nº 1.021, de 18 de junho de
2014, tendo em vista o disposto no art. 108 e no inciso I, § 1º do art.
6º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria
nº 650 de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 2 de junho de
2014 e suas alterações,

considerando o parecer da área técnica competente, resol-
ve:

Art. 1º Indeferir o Pedido de Concessão de Certificação de
Boas Práticas de Distribuição e/ou Armazenagem de Produtos para
Saúde da(s) empresa(s) constante(s) no ANEXO.

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

BRUNO GONÇALVES ARAÚJO RIOS

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

Art. 1º Conceder Renovação da Autorização de Funciona-
mento de Empresas em conformidade com o disposto no anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

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

RESOLUÇÃO - RE N° 2.590, DE 14 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso IV da Portaria nº
1.021, de 18 de junho de 2014, publicada no DOU de 20 de junho de
2014, aliada ao inciso I, § 1º do Art. 6º do Regimento Interno da
ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29
de maio de 2014, e ainda amparado pela Resolução RDC Nº 345, de
16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Renovação da Autorização de Funciona-
mento de Empresa Prestadora de Serviço de Interesse da Saúde Pú-
blica em conformidade com o disposto no anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

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

RESOLUÇÃO - RE N° 2.591, DE 14 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso IV da Portaria nº
1.021, de 18 de junho de 2014, publicada no DOU de 20 de junho de
2014, aliada ao inciso I, § 1º do Art. 6º do Regimento Interno da
ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29
de maio de 2014, e ainda amparado pela Resolução RDC Nº 345, de
16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Cancelar por expiração de prazo a Autorização de
Funcionamento de Empresa Prestadora de Serviço de Interesse da
Saúde Pública em conformidade com o disposto no anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão pu-

blicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO - RE N° 2.592, DE 14 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso IV da Portaria nº
1.021, de 18 de junho de 2014, publicada no DOU de 20 de junho de
2014, aliada ao inciso I, § 1º do Art. 6º do Regimento Interno da
ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29
de maio de 2014, e ainda amparado pela Resolução RDC Nº 345, de
16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Art. 1º Conceder Alteração de Mudança de Endereço
da Autorização de Funcionamento de Empresa, em conformidade
com o disposto anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

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

RESOLUÇÃO - RE N° 2.593, DE 14 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados, da Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso IV da Portaria nº
1.021, de 18 de junho de 2014, publicada no DOU de 20 de junho de
2014, aliada ao inciso I, § 1º do Art. 6º do Regimento Interno da
ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29
de maio de 2014, e ainda amparado pela Resolução RDC Nº 345, de
16 de dezembro de 2002, resolve:

Art. 1º Conceder Renovação da Autorização de Funciona-
mento de Empresa Prestadora de Serviço de Interesse da Saúde Pú-
blica em conformidade com o disposto no anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

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

RESOLUÇÃO - RE N° 2.594, DE 14 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso de suas atribuições que lhe conferem o inciso IV, "a", da Portaria
nº. 1.021, de 18 de junho de 2014, publicada no DOU de 20 de junho
de 2014, aliada ao inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno da
ANVISA, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº. 650, de 29
de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, e ainda
amparado pela Resolução RDC n° 346, de 16 de dezembro de 2002,
resolve:

Art. 1º Deferir a Renovação na Autorização de Funciona-
mento de Empresas Prestadoras de Serviço de Interesse da Saúde
Pública em conformidade com o disposto no anexo.

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

PAULO BIANCARDI COURY

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

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 503, DE 13 DE JUNHO DE 2014

Dispõe sobre aprovação do Plano Estraté-
gico de Tecnologia da Informação - PETI
2014/2016 da Funasa.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 103, Inciso VIII, do
Regimento Interno da FUNASA, aprovado pela Portaria nº 270 de
27/02/2014, publicado no D.O.U. de 5/3/2014 e considerando a Re-
solução nº 02, de 13 de junho de 2014, do Comitê Gestor de Tec-
nologia da Informação - CGTI da Fundação Nacional de Saúde,
resolve:

Art. 1º - Aprovar o Plano Estratégico de Tecnologia da
Informação - PETI 2014/2016 da Fundação Nacional de Saúde -
Funasa, o qual abrange a Presidência e as Superintendências Es-
taduais da Fundação Nacional de Saúde.

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

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

PORTARIA N° 586, DE 14 DE JULHO DE 2014

Dispõe sobre as diretrizes para atuação em
Educação em Saúde Ambiental na FUNASA.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE - FUNASA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso VIII,
do art. 14, do Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010,

Considerando o disposto nos Art. 5º e 12 do Decreto nº
7.335, de 19 de outubro de 2010 que cria o Departamento de Saúde
Ambiental e respectivas competências e âmbito de atuação na es-
trutura organizacional da FUNASA;

Considerando o disposto nos anexos da Portaria FUNASA
N° 1.305 de 24 de novembro de 2010, que institui as unidades
organizacionais da FUNASA;

Considerando o disposto nos Art. 79 e Art. 102 da Portaria
nº 270, de 27 de fevereiro de 2014, que aprova o Regimento Interno
da FUNASA, resolve:

Art.1º Aprovar as diretrizes para atuação em Educação em
Saúde Ambiental da FUNASA, na forma do ANEXO I desta Por-
taria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação e revoga a Portaria FUNASA Nº 787, de 7 de agosto de
2007 e as disposições em contrário.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

ANEXO

DIRETRIZES PARA ATUAÇÃO EM EDUCAÇÃO EM
SAÚDE AMBIENTAL

CAPÍTULO I
Dos Conceitos
Art. 1º A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) tem o

papel de fomentar o desenvolvimento de ações de Educação em
Saúde Ambiental visando a promoção da saúde no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS).

Art. 2º. Os princípios e diretrizes para atuação em Educação
em Saúde Ambiental para promoção da saúde serão baseados nos
seguintes conceitos:

I - A Política Nacional da Promoção da Saúde - PNPS que
distingue a promoção da saúde como uma das estratégias de produção
da saúde, um modo de pensar e de operar articulado às demais
políticas e tecnologias desenvolvidas no sistema de saúde brasileiro,
contribuindo na construção de ações que possibilitam responder às
necessidades sociais em saúde;

II - A Saúde Ambiental, área da saúde pública afeita ao
conhecimento cientifico e à formulação de políticas e às corres-
pondentes intervenções (ações) relacionadas à interação entre a saúde
humana e os fatores do meio ambiente natural e antrópico que a
determina, condiciona e influencia, com vistas a melhorar a qualidade
de vida do ser humano sob o ponto de vista da sustentabilidade;

SUPERINTENDÊNCIA DE PORTOS, AEROPORTOS,
FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS

RESOLUÇÃO - RE N° 2.589, DE 14 DE JULHO DE 2014(*)

O Superintendente de Portos, Aeroportos, Fronteiras e Re-
cintos Alfandegados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o inciso IV da Portaria nº 1.021,
de 18 de junho de 2014, publicada no DOU, de 20 de junho de 2014,
aliada ao inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno da ANVISA,
aprovado nos termos do anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de
2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, e ainda amparado
pela Resolução RDC Nº 346, de 16 de dezembro de 2002, resolve:
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III - O Subsistema Nacional de Vigilância em Saúde Am-
biental que compreende o conjunto de ações e serviços prestados por
órgãos e entidades públicas e privadas, relativos à vigilância em
saúde ambiental, visando o conhecimento e a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes do
meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de
recomendar e adotar medidas de promoção da saúde ambiental, pre-
venção e controle dos fatores de riscos relacionados às doenças e
outros agravos à saúde;

IV - A Educação em Saúde Ambiental que compreende um
conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de conteúdo técnico, po-
lítico e científico, que no âmbito das práticas de saúde ambiental é
um processo permanente e continuo na relação instituição, sujeitos e
coletividade para construção de valores, saberes, conhecimentos e
práticas que fortaleçam as relações sustentáveis da sociedade humana
na interação saúde, meio ambiente e desenvolvimento sustentável
para promoção da saúde;

V - A Sustentabilidade em seus aspectos social, político,
ambiental e sanitários entre outros, centrada no exercício responsável
e consequente da cidadania, com a distribuição equitativa da riqueza
que gera, não se utilizando mais do que pode ser renovado, de modo
a favorecer condições dignas de vida, sem comprometer o futuro das
próximas gerações;

VI - O Território como espaço de relações, no qual se ma-
nifesta a vida cotidiana dos indivíduos e das populações. É resultante
de uma acumulação de situações históricas, econômicas, ambientais,
sociais e culturais que promovem condições particulares para a pro-
dução de saúde.

CAPÍTULO II
Dos Princípios
Art. 3º As ações de educação em saúde ambiental para pro-

moção da saúde serão desenvolvidas considerando os seguintes prin-
cípios:

I - Ter o território de produção da saúde como referência de
relações e atuação;

II - Ter os diferentes grupos populacionais e comunidades
como sujeitos das ações;

III - Ter a saúde no modelo ecossistêmico como o ponto de
interação na matriz sustentável entre meio ambiente, economia e
comunidades sendo o ambiente um território vivo, dinâmico onde se
materializa a vida humana e a sua inter-relação com o universo;

IV - Incentivar a participação dos sujeitos como protago-
nistas nas ações de educação em saúde ambiental para promoção da
saúde;

V - Respeitar o universo cultural das pessoas, formas de
organização das comunidades e suas manifestações no processo saú-
de-doença considerando experiências, valores, crenças, conhecimen-
tos e práticas, tendo os respectivos territórios como referência;

VI - A interlocução, o diálogo entre os saberes científicos e
populares, para a produção compartilhada de conhecimentos, ade-
quações das práticas à lógica de vida da população e a conformação
dos territórios;

VII - A vulnerabilidade socioambiental como um ponto de
partida para a atuação em Educação em Saúde Ambiental, para que os
riscos em saúde sejam contextualizados em estratégias mais amplas
de promoção da saúde;

VIII - Ter as ações intersetoriais, integradas e supletivas com
base nos determinantes sociais da saúde com vistas à melhoria da
qualidade de vida das populações.

CAPÍTULO III
Das Formas de Atuação
Art. 4º. A atuação técnica em Educação em Saúde Ambiental

no âmbito da Fundação Nacional de Saúde dar-se-á das seguintes
formas:

I - Por meio de equipes técnicas multidisciplinares, com
formação e perfis compatíveis para a atuação em Educação em Saúde
Ambiental;

II - Em consonância com a Política Nacional de Promoção
da Saúde e com o Subsistema de Vigilância à Saúde Ambiental;

II - Mediante inserção de ações e definição de metas es-
tabelecidas no Plano Plurianual - PPA;

III - De forma complementar e ou suplementar, em apoio às
equipes dos estados e municípios, no planejamento, execução, mo-
nitoramento e avaliação de projetos e ações de Educação em Saúde
Ambiental junto às populações em situações de vulnerabilidade so-
cioambiental e sanitária;

IV - Estabelecendo parcerias e articulações com as três es-
feras de governo, com instituições e organizações da sociedade ci-
vil;

V - Com ampliação da discussão sobre as ações de educação
em saúde ambiental como ação de promoção da saúde e inclusão
social e sua inserção nas agendas territorializadas e sustentáveis;

VI - Apoiando práticas locais que estimulem a promoção da
saúde, participação e o controle social;

VII - Fomentando a formação de redes sociais para o for-
talecimento das ações de educação em saúde ambiental;

VIII - Criando e implementando instrumentos de planeja-
mento, acompanhamento, monitoramento e avaliação;

IX - Elaborando indicadores de processo e de impacto das
ações de educação em saúde ambiental;

X - Fomentando ações de educação em saúde ambiental
junto a municípios, estados e Distrito Federal, com apoio técnico e
financeiro;

XI - Por meio de cooperações técnicas, estudos e pesqui-
sas;

XII - Qualificando equipes técnicas em educação em saúde
ambiental;

XIII - Apoiando a formação de Núcleos de Educação em
Saúde Ambiental nas instâncias estaduais e municipais do SUS, ar-
ticulado com o Ministério da Saúde.

CAPÍTULO IV
Das Finalidades
Art. 5º As ações e projetos de Educação em Saúde Am-

biental serão desenvolvidos e promovidos com as seguintes fina-
lidades:

I - Fortalecer a transversalidade das ações com as áreas
técnicas da FUNASA;

II - Ampliar a discussão da ação de Educação em Saúde
Ambiental nas instâncias descentralizadas do SUS como política in-
tegrada de inclusão social e de promoção da saúde;

III - Apoiar técnica e ou financeiramente, municípios, es-
tados e Distrito Federal no desenvolvimento de ações e projetos de
educação em saúde ambiental voltados para diferentes comunidades e
grupos populacionais, cujas populações encontrem-se em situações de
risco e vulnerabilidade socioambiental e sanitária, visando a pro-
moção da saúde;

IV - Fomentar e desenvolver em caráter suplementar e ou
complementar ações de educação em saúde ambiental junto aos mu-
nicípios com comunidades remanescentes de quilombos, ribeirinhas,
extrativistas, assentamentos da reforma agrária, rurais e outras de
interesse das políticas públicas;

V - Compartilhar e disseminar conhecimentos, práticas, ex-
periências, tecnologias sociais saudáveis e sustentáveis, metodologias
emancipatórias e inovadoras, de Educação em Saúde Ambiental;

VI - Articular com gestores, profissionais, instituições afins,
grupos sociais, organizações da sociedade civil, conselhos represen-
tativos com vistas à sustentabilidade dos projetos e ações de Edu-
cação em Saúde Ambiental integradas às agendas das políticas pú-
blicas;

VII - Atuar de forma articulada com instituições governa-
mentais em políticas públicas de interesse comum;

VIII - Estimular a participação e controle social na im-
plementação e sustentabilidade das diversas ações de saúde ambiental
e saneamento implementadas pela FUNASA.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 587, DE 17 DE JULHO DE 2014

Habilita Unidade de Internação em Cuida-
dos Prolongados - UCP no Hospital Izolde
Hubner Dalmora.

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

Considerando a Portaria nº 4.279/GM/MS, de 30 de de-
zembro de 2010, que estabelece diretrizes para a organização da Rede
de Atenção à Saúde (RAS) no âmbito do SUS;

Considerando a Portaria nº 1.600/GM/MS, de 7 de julho de
2011, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e
institui a Rede de Atenção às Urgências (RUE) no SUS;

Considerando a Portaria nº 2.395/GM/MS, de 11 de outubro
de 2011, que organiza o Componente Hospitalar da RUE no âmbito
do SUS;

Considerando a Portaria nº 2.809/GM/MS, de 07 de de-
zembro de 2012, que estabelece a organização dos Cuidados Pro-
longados para retaguarda à Rede de Atenção às Urgências e Emer-
gências (RUE) e às demais Redes Temáticas de Atenção à Saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando a Portaria nº 2.042/GM/MS, de 18 de setem-
bro de 2013, que altera e acresce dispositivos na Portaria nº
2.809/GM/MS, de 07 de dezembro de 2012; e

Considerando a deliberação CIB - 008/2014, de 20-01-2014,
da reunião realizada em 20 de junho de 2013, da Comissão In-
tergestores Bipartite do Estado de Santa Catarina, que aprovou o
credenciamento do Hospital Izolde Hubner Dalmora, CNPJ
83.860.676/0001-82, CNES 2691876, gestão dupla, município de Lin-
dóia do Sul, como Unidade de Internação em Cuidados Prolongados
- UCP, disponibilizando 15 leitos, com recursos a serem disponi-
bilizados pelo Ministério da Saúde, resolve:

Art. 1º Fica habilitada a Unidade de Internação em Cuidados
Prolongados - UCP, com 15 leitos, no hospital a seguir relacionado:

Código 09.08 - Unidades de Internação em Cuidados Pro-
longados - UCP

Hospital Hospital Izolde Hubner Dalmora
Nº leitos 15
SCNES 2691876
CNPJ 83.860.676/0001-82

Art. 2º Fica determinado que a referida unidade poderá ser
submetida à avaliação por técnicos da Secretaria de Atenção à Saú-
de/MS, e, no caso de descumprimento dos requisitos estabelecidos na
Portaria nº 2.809/GM/MS, de 7 de dezembro de 2012, terão sus-
pensos os efeitos de seu cadastramento.

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

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 604, DE 18 DE JULHO DE 2014

Defere o pedido de Renovação do Certi-
ficado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social, na área de Saúde, à Santa
Casa de Misericórdia de Olímpia, com sede
em Olímpia (SP).

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;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 195/2014-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.050907/2010-21/MS,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei n°
12.101/2009, do Decreto nº 8.242/2014, suas alterações e demais
legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à
entidade Santa Casa de Misericórdia de Olímpia, inscrita no CNPJ nº
53.227.229/0001-20, com sede em Olímpia (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
02 de julho de 2010 a 01 de julho de 2015.

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

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 605, DE 18 DE JULHO DE 2014

Defere o pedido de Renovação do Certi-
ficado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social, na área de Saúde, à Asso-
ciação Hospital Nossa Senhora de Pompéia,
com sede em Viadutos (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;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 194/2014- CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.045622/2010-78/MS,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei n°
12.101/2009, Decreto nº 8.242/2014, suas alterações e demais le-
gislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à
entidade Associação Hospital Nossa Senhora de Pompéia, inscrita no
CNPJ nº 98.714.876/0001-02, com sede em Viadutos (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
28 de março de 2010 a 27 de março de 2015.

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

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 606, DE 18 DE JULHO DE 2014

Defere o pedido de Renovação do Certi-
ficado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social, na área de Saúde, à Santa
Casa de Misericórdia Nossa Senhora do
Carmo, com sede em Carmópolis de Minas
(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;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e

Considerando o Parecer Técnico nº 196/2014-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.071957/2010-41/MS,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei n°
12.101/2009, do Decreto nº 8.242/2014, suas alterações e demais
legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, à
entidade Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Carmo, ins-
crita no CNPJ nº 16.852.089/0001-54, com sede em Carmópolis de
Minas (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
6 de junho de 2010 a 5 de junho de 2015.

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

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
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