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ETOFENPROXI, 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 2 de setembro de
2003.
Leia-se:
Art. 1º Incuir as culturas: alho e cebola, com LMR de 0,02 mg/kg e IS de
3 dias; caqui, carambola e figo, com LMR de 2,0 mg/kg e IS de 3 dias; mangaba, com
LMR de 0,5 mg/kg e IS de 3 dias; ameixa, marmelo, nectarina, nêspera e pera, com
LMR de 0,3 mg/kg e IS de 3 dias; acelga, agrião, almeirão, chicória, espinafre, mostarda
e rúcula, com LMR de 4,0 mg/kg e IS de 3 dias, todas na modalidade de emprego
(aplicação) Foliar; altera o LMR de 1,5 para 2,0 mg/kg na cultura da uva e altera o
LMR de 0,4 para 0,5 mg/kg na cultura da goiaba, na monografia do ingrediente ativo
E19 - ETOFENPROXI, 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 2 de setembro de
2003.
(*) Republicada por ter saído com incorreção no D.O.U n° 247, de 26 de
dezembro de 2018, Seção 1, página 53.

PORTARIA Nº 1.962, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018
Defere a Renovação do CEBAS, da Associação
Aracajuana de Beneficência, com sede em Aracaju
(SE).
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 1054/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.207150/2018-19, 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 Aracajuana de Beneficência, CNPJ nº
13.025.507/0001-41, com sede em Aracaju (SE).
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.

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.499, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018
A Gerente-Geral de Toxicologia Substituta no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 149, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,
resolve:
Art. 1º Incluir as culturas de Amendoim com LMR de 0,005 mg/kg e IS de 7
dias; Berinjela com LMR de 0,01 mg/kg e IS 7 dias como aplicação foliar e incluir a
modalidade de uso "aplicação em sulco de plantio" para a cultura de batata,
permanecendo o mesmo LMR já estabelecido, na monografia do ingrediente ativo A18 ABAMECTINA, 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 2 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no endereço eletrônico
http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-deagrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.963, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018
Defere a Renovação do CEBAS, do Hospital Santo
Antônio, com sede em Peçanha (MG).
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 1057/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.207144/2018-53, 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 Santo Antônio, CNPJ nº 23.422.728/0001-07, com
sede em Peçanha (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 7 de dezembro de
2018 a 6 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANIELLE CHRISTINE DE SOUZA FILADELPHO
RESOLUÇÃO - RE Nº 3.500, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018
A Gerente-Geral de Toxicologia Substituta no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 149, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,
resolve:
Art. 1º Incluir modalidade de uso "aplicação foliar" na cultura de berinjela, com
IS de 7 dias, permanecendo o mesmo LMR já estabelecido, na monografia do ingrediente
ativo T48 - TIAMETOXAM, 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 2 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no endereço eletrônico
http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-deagrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DANIELLE CHRISTINE DE SOUZA FILADELPHO
RESOLUÇÃO - RE N° 3.501, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2018

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

A Gerente-Geral de Toxicologia Substituta no uso das atribuições que lhe
conferem o art. 149, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018,
resolve:
Art. 1º Incluir o ingrediente ativo S19 - SULFOXAFLOR 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
2 de setembro de 2003.
Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no endereço eletrônico
http://portal.anvisa.gov.br/registros-e-autorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-deagrotoxicos/autorizadas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.964, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018
Defere a Renovação do CEBAS, da Casa de Caridade
Dom Orione, com sede em Araguaína (TO).
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 1056/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.207152/2018-08, 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 Casa de Caridade Dom Orione, CNPJ nº 01.368.232/000160, com sede em Araguaína (TO).
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.

DANIELLE CHRISTINE DE SOUZA FILADELPHO

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
PORTARIA Nº 201, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2018(*)
Defere, em grau de Reconsideração a Renovação do
CEBAS, da Associação Hospitalar São José, com sede
em Rodeio Bonito (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;
Considerando a publicação da Portaria nº 1.169/GM/MS, de 26 de abril de
2018, que alterou a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017,
para dispor sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, na área
de saúde, nos termos da Lei nº 13.650, de 11 de abril de 2018; e
Considerando a Nota Técnica nº 553/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante
do Processo nº 25000.206234/2018-27, que concluiu, na fase recursal, que a Entidade, no
Processo nº 25000.057699/2016-86, atendeu aos requisitos constantes da Lei n° 12.101 de
27 de novembro de 2009, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida, em grau de Reconsideração, 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 São José,
CNPJ nº 01.884.775/0001-30, com sede em Rodeio Bonito (RS).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 28 de abril de 2016
a 27 de abril de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 434/SAS/MS, de 23 de fevereiro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União nº 40, de 24 de fevereiro de 2017, Seção 1, página
76.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.966, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018
Efetiva o remanejamento de valores destinados ao
custeio das ações e serviços públicos de saúde, no
grupo de Atenção de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar - recurso MAC referente ao Estado do Espírito Santo, decidido
pela Comissão Intergestores Bipartite do Estado.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Capítulo VIII - Programação Pactuada e Integrada da
assistência em saúde - da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de setembro
de 2017, que consolida as normas sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde;
Considerando o Título III - Do custeio da Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - da Portaria de Consolidação n° 6/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que
altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e
os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando os dados e documentos encaminhados pela Secretaria de
Estado da Saúde do Espírito Santo, por meio do Ofício/SESA/CIB/SUS-ES/Nº 039/2018,
de 23 de novembro de 2018, resolve:

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
(*)Republicada por ter saído no Diário Oficial da União (DOU) nº 34, de 20 de fevereiro de
2018, Seção 1, página 30, com incorreções no original.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018122800422
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Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

