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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 598/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.176766/2018-22, 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 Clínica Antônio Luiz Sayão - Acomp. Psiquiátrico, CNPJ nº
44.214.203/0001-56, com sede em Araras (SP).
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.

RETIFICAÇÃO
Na Decisão de 16 de junho de 2018, processo n.º 25780.019473/2015-66, publicada
no DOU nº 136, em 17 de julho de 2018, seção 1, página 65, onde se lê: "24.700 (vinte e quatro
mil e setecentos reais)", leia-se: "24.720 (vinte e quatro mil e setecentos e vinte reais)".

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
PORTARIA Nº 1.058, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, do Centro de
Recuperação Nova Esperança Cerene, com sede em
Blumenau (SC).

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 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 600/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.087914/2019-16, 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 de serviços ao SUS de atendimento e
acolhimento a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de
substância psicoativa, em conformidade com o Art. 7-A da Lei nº 12.101, de 2009, do
Centro de Recuperação Nova Esperança Cerene, CNPJ nº 79.372.108/0001-65, com sede
em Blumenau (SC).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 29 de julho de
2019 a 28 de julho de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.068, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
Defere a Concessão do CEBAS, da Associação de
Serviços Voluntários de Concórdia, com Concórdia
(SC).
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 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 589/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.107322/2019-28, 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 Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), pela 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 de Serviços Sociais Voluntários de
Concórdia, CNPJ nº 83.701.680/0001-06, com sede em Concórdia (SC).
Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 03 (três) anos a
contar da data de publicação no Diário Oficial da União - DOU.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.059, DE 9 DE SETEMBRO DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, do Hospital Apóstolo
Pedro, com sede em Mimoso do Sul (ES).
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 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 599/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.116604/2019-16, 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 Apóstolo Pedro, CNPJ nº 27.868.835/0001-14,
com sede em Mimoso do Sul (ES).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 26 de setembro de
2019 a 25 de setembro de 2022.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Controladoria-Geral da União
SECRETARIA EXECUTIVA
PORTARIA Nº 3.004, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
O SECRETÁRIO-EXECUTIVO DA CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO, no exercício das
competências previstas nos artigos 24 e 28 do Anexo I do Decreto nº 9.681, de 3 de janeiro de
2019, considerando os potenciais benefícios em termos de melhoria da eficiência e da celeridade
da descentralização de atividades e da otimização da utilização do quadro de servidores lotados
no Órgão Central e nas Controladorias Regionais da União nos Estados, resolve:
Art. 1º Descentralizar a coordenação das atividades necessárias à boa execução
do Programa de Fortalecimento de Ouvidorias (PROFORT), regulado pelo Capítulo II da
Instrução Normativa da Controladoria-Geral da União nº 3, de 5 de abril de 2019, à
Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais, por meio do seu Núcleo da
Ações de Ouvidoria e Prevenção à Corrupção (NAOP), nos termos desta Portaria.
Parágrafo único. As atividades a serem descentralizadas serão aquelas referidas
nos incisos II, III e VII do art, 8º, e nos incisos I, II, III, IV, VIII, XIII e XIV do art. 14 da
Instrução Normativa da Controladoria-Geral da União nº 3, de 5 de abril de 2019.
Art. 2º A Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais atuará de
forma coordenada com o Órgão Central, e poderá executar gestões junto a outras
unidades da Controladoria-Geral da União, bem como junto a outros órgãos e entidades,
necessárias à correta execução das atividades que lhes são descentralizadas.
Parágrafo único. A Controladoria-Regional da União no Estado de Minas Gerais
informará em seu Plano Operacional as ações necessárias à execução das atividades
descentralizadas, inclusive com previsão orçamentária, a ser incluída na proposta de
orçamento da Ouvidoria-Geral da União.
Art. 3º Os benefícios financeiros da atuação das atividades descentralizadas
serão proporcionalmente computados entre a Ouvidoria-Geral da União e a ControladoriaRegional da União no Estado de Minas Gerais.
Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.065, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, da Associação
Beneficente de Tabapuã, com sede em Tabapuã
(SP).
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 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 595/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.182142/2018-44, 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 Associação Beneficente de Tabapuã, CNPJ nº
71.981.476/0001-07, com sede em Tabapuã (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 27 de outubro de
2018 a 26 de outubro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSE MARCELO CASTRO DE CARVALHO

Conselho Nacional
do Ministério Público
PORTARIA Nº 138, DE 6 DE SETEMBRO DE 2019
Altera a Portaria CNMP-PRESI nº 84, de 16 de julho
de 2019, e designa representantes para compor o
Comitê Interinstitucional destinado a proceder
estudos e a apresentar proposta de alinhamento dos
planejamentos estratégicos do Ministério Público e
do CNMP aos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - Agenda 2030.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO, no uso das
atribuições previstas nos arts. 11 e 12 do Regimento Interno do Conselho Nacional do
Ministério Público e tendo em vista o disposto nos arts. 1º e 2º da Portaria CNMP-PRESI
nº 84, de 16 de julho de 2019, resolve:
Art. O artigo 2º da Portaria CNMP-PRESI nº 84, de 16 de julho de 2019,
publicada no DOU, Seção 1, de 18 de julho de 2019, p. 57, passa a vigorar acrescido do
inciso II-A e seu inciso II a viger com a seguinte redação:
"Art. 2º ...................................................................................................................
................................................................................................................................
II - 2 (dois) Conselheiros do CNMP, indicados pela coordenadora do Comitê;
II - A - Presidente da Comissão de Planejamento Estratégico;
......................................................................................................................" (NR)
Art. 2º Designar os representantes abaixo indicados para compor o Comitê
Interinstitucional destinado a proceder estudos e a apresentar proposta de alinhamento
dos planejamentos estratégicos do Ministério Público e do Conselho Nacional do Ministério
Público (CNMP) aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) - Agenda 2030:

PORTARIA Nº 1.067, DE 10 DE SETEMBRO DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, da Clínica Antônio
Luiz Sayão - Acomp. Psiquiátrico, com sede em
Araras (SP).
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 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;
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