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Autuado: WELLINGTON FEITOSA DA SILVA.
CPF: 012.344.357-13
PROCESSO Nº: 25069.567313/2018-17 - AIS: 085/2018
Expediente: 0787132/18-5
Penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Autuado: WELLINGTON FEITOSA DA SILVA.
CPF: 012.344.357-13
PROCESSO Nº: 25069.566686/2018-71 - AIS: 084/2017
Expediente: 0786301/18-2
Penalidade de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Autuado: ALEXANDRE LUCIDIO DE AVELAR.
CPF: 035.498.806-93
PROCESSO Nº: 25069.415428/2018-27 - AIS: 024/2018
Expediente: 0590436/18-6
Penalidade de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Autuado: FELIPE ZAGABRIA SOUZA TABACARIA ME.
CNPJ: 23.734.468/0001-05
PROCESSO Nº: 25069.425553/2018-45- AIS: 041/2018
Expediente: 0604454/18-9
Penalidade de multa no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

PATRÍCIA FRANCISCO BRANCO
DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO SANITÁRIOS
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA

RESOLUÇÃO-RE Nº 3.145, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso das atribuições que
lhe foram conferidas pela Portaria nº 749, de 4 de junho de 2018, aliado ao disposto no
art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,

considerando a comprovação da divulgação irregular do produto sem registro,
notificação ou cadastro na Anvisa contendo TRIBULUS TERRESTRIS, por meio do site
http://www.amazonprodutos.com.br/nossos-produtos/fibras-alimentares/tribulus-
terrestris-em-capsulas-120-caps-500mg.html, cujo titular é a empresa Odneia Ayres Costa -
ME, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em todo o território
nacional, a proibição da distribuição, divulgação, comercialização e uso dos produtos
contendo TRIBULUS TERRESTRIS, divulgados por meio do site supracitado e por qualquer
outro tipo de mídia, pela empresa Odneia Ayres Costa - ME (CNPJ: 13.276.367/0001-84).

Art. 2º Determinar, ainda, a apreensão e inutilização das unidades dos produtos
descritos no art. 1º encontradas no mercado.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
PORTARIA Nº 1.701, DE 25 DE OUTUBRO DE 2018

Institui a documentação oficial do Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Conjunto
Mínimo de Dados da Atenção à Saúde (CMD), do
Repositório de Terminologias em Saúde (RTS) e do
Sistema de Gerenciamento da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS (SIGTAP).

O Secretário de Atenção à Saúde no uso de suas atribuições e,
Considerando o Decreto de 29 de novembro de 2017, que dispõe sobre o

Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde;
Considerando a Resolução da Comissão Intergestores Tripartite nº 6, de 25 de

agosto de 2016, que institui o Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde;
Considerando a Resolução da Comissão Intergestores Tripartite nº 39, de 22 de

março de 2018, que institui o Repositório de Terminologias em Saúde;
Considerando o Capítulo IV do Título VII da Portaria de Consolidação nº 1, de

28 de setembro de 2017, que institui o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de
Saúde;

Considerando a Seção VII do Capítulo III do Título VII da Portaria de
Consolidação nº 1, de 28 de setembro de 2017, que aprova a Tabela de Procedimentos,
Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais - OPM, do Sistema Único de Saúde
- SUS; e

Considerando a necessidade de definir e oficializar documentações de
referência para os sistemas de informação em saúde, resolve:

Art. 1º Fica instituída a documentação oficial do Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde (CNES), do Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde
(CMD), do Repositório de Terminologias em Saúde (RTS) e do Sistema de Gerenciamento
da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do
SUS (SIGTAP).

§1º Esta documentação compreende o conjunto de todos os documentos e
informações relacionadas a esses sistemas de informação, tais como: normas relacionadas,
orientações técnicas e operacionais, termos e definições de referência, regras de negócio,
entre outros.

§2º O objetivo desta documentação é disponibilizar, de forma estruturada e de
fácil acesso, todas as informações necessárias sobre o funcionamento e as boas práticas a
serem adotadas na operação desses sistemas.

Art.2º A documentação será mantida em formato eletrônico, estando disponível
nos seguintes endereços eletrônicos:

I -Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES):
cnes.saude.gov.br/wiki.

II - Conjunto Mínimo de Dados da Atenção à Saúde (CMD):
cmd.saude.gov.br/wiki.

III - Repositór.io de Terminologias em Saúde (RTS): rts.saude.gov.br/wiki.
IV - Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP): wiki.saude.gov.br/sigtap.
Art. 3º Caberá à Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do

Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (CGSI/DRAC/SAS/MS) a
manutenção e a atualização das documentações dos referidos sistemas nos endereços
eletrônicos acima relacionados.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.741, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018

Defere a Renovação do CEBAS, da Sociedade Hospital
São Gabriel Arcanjo, com sede em Cruzeiro do Sul (RS).

O Secretário de Atenção 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 913/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.110362/2018-76, 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 Sociedade Hospital São Gabriel Arcanjo, CNPJ nº
91.154.898/0001-08, com sede em Cruzeiro do Sul (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 24 de dezembro de
2018 à 23 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.742, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2018

Defere a Renovação do CEBAS, da Beneficência Social
Bom Samaritano, com sede em Governador
Valadares (MG).

O Secretário de Atenção 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 928/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.179798/2018-80, 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 Beneficência Social Bom Samaritano, CNPJ nº
22.709.109/0001-35, com sede em Governador Valadares (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 29 de abril de 2019
à 28 de abril de 2022.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.744, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018

Defere a Renovação do CEBAS, da Associação
Hospitalar Santa Teresa, com sede em Guarani das
Missões (RS).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei nº 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 933/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.179879/2018-80, 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 Hospitalar Santa Teresa, CNPJ nº
90.456.070/0001-41, com sede em Guarani das Missões (RS).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 19 de outubro de
2018 a 18 de outubro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 1.746, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2018

Defere a Renovação do CEBAS, da Fundação Gedor
Silveira, com sede em São Sebastião do Paraíso (MG).

O Secretário de Atenção 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 931/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.179965/2018-92, 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 Fundação Gedor Silveira, CNPJ nº
24.899.874/0001-90, com sede em São Sebastião do Paraíso (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro
de 2019 à 31 de dezembro de 2021.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
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