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3.9- Indicar preposto e assinar cartas de preposição a serem elaboradas pela
área de Recursos Humanos das Unidades com a finalidade de apresentá-las nas audiências
relativas aos processos judiciais em que a Fiocruz é autora, ré ou parte interessada.

4.0- DISPOSIÇÔES GERAIS
4.1- Na hipótese de afastamento, impedimento legais ou regulamentares, ou

ainda na vacância do cargo das autoridades referidas no item 2.0, o substituto ficará, no
período da substituição, sub-rogado nas delegações atribuídas ao substituído, observando-
se a exigência de publicação do ato de designação da substituição no Diário Oficial da
União (DOU).

5.0- VIGÊNCIA
A presente Portaria entrará em vigor na data da publicação em Diário Oficial da

União (DOU).

MAURICIO ZUMA MEDEIROS

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
PORTARIA Nº 765, DE 13 DE JUNHO DE 2019

Altera atributos de procedimentos da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e
Materiais Especiais do SUS.

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de

2017, que dispõe sobre a consolidação das normas sobre os direitos e deveres dos usuários
da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde - Seção VII da
Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais - OPM do
Sistema Único de Saúde SUS;

Considerando o processo constante de qualificação da Tabela de Procedimentos
do SUS; e

Considerando a avaliação das áreas técnicas do Departamento de Atenção
Especializada da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde-DAET/SAS/MS,
resolve:

Art. 1º Ficam alterados na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do SUS, os Procedimentos a seguir especificados:

. CÓ D I G O NOME A LT E R AÇÕ ES

. 02.09.04.005-0 Videotoracoscopia Excluir o atributo: Admite liberação de quantidade na AIH".

. 03.03.18.007-2 Tratamento de HIV/AIDS Altera Quantidade máxima para: 30.

. 03.03.03.001-1 Tratamento da fibrose cística Altera Quantidade máxima para: 30

. 03.05.01.017-4 Tratamento de intercorrência em paciente renal
crônico sob tratamento dialítico (por dia)

Altera Quantidade máxima para: 30

. 04.15.04.002-7 Debridamento de fasceite necrotizante Incluir descrição: Consiste em debridamento cirúrgico radical
de lesão caracterizada por uma extensa necrose da pele, do

tecido subcutâneo, fáscias e mais raramente,

. músculo. Entre as FN, a síndrome de Fournier, que atinge
bolsa escrotal e região perineal, é um dos diagnósticos mais

comuns.

. 04.09.01.049-9 Tratamento cirúrgico de incontinência urinaria via
abdominal

Alterar Descrição para: Consiste na realização de
procedimento para correção de incontinência urinária

através de técnicas

. cirúrgicas que não utilizam, exclusivamente, acesso cirúrgico
vaginal, ou seja, realizam acesso à região pélvica por incisão

na região inferior do abdômen ou laparoscopia.

. 05.06.02.001-0 Intercorrência pós transplante alogênico de
células-tronco hematopoéticas - não aparentado

(hospital dia)

Altera Descrição para: Consiste no tratamento em hospital-
dia de paciente transplantado de células-tronco

hematopoiéticas por

. intercorrência proveniente do transplante. O limite de
cobrança por AIH e de 30 dias não é permitida a cobrança de

diária de UTI.
Altera Quantidade máxima para: 30

. 05.06.02.002-9 Intercorrência pós-transplante autogênico de
células-tronco hematopoéticas (hospital dia)

Altera Descrição para: Consiste no tratamento em hospital-
dia de paciente transplantado de células-tronco

hematopoiéticas por intercorrência proveniente do
transplante. O

. limite para a cobrança da AIH é de 7 dias não é permitida
a cobrança de diária de UTI. Será, entretanto,

. permitida a cobrança dos medicamentos previstos para a
intercorrência

. pós transplante, hemoterapia e demais procedimentos
especiais. Em caso da necessidade de continuação do

tratamento

. poderão ser emitidas nova s AIH para o paciente até
completar 06 meses da realização do transplante. É

obrigatório o registro do CID secundário.

. 05.06.02.003-7 Tratamento de intercorrência pós-transplante
alogênico de células-tronco hematopoéticas de

aparentado (hospital dia)

Altera Descrição para: Consiste no tratamento em hospital-
dia de paciente transplantado de células-tronco

hematopoiéticas por

. intercorrência proveniente do transplante. O limite para a
cobrança por AIH é de 15 dias. Não é permitida a cobrança
de diária de UTI. Será, entretanto, permitida a cobrança dos

. medicamentos previstos para a intercorrência pós
transplante, hemoterapia e demais procedimentos especiais.

Em caso de necessidade de continuação do

. tratamento poderão ser emitidas novas AIH para o paciente
até completar 24 meses da realização do transplante. É

obrigatório o registro do CID secundário.

. 05.06.02.004-5 Tratamento de intercorrência pós-transplante de
órgãos / células-tronco hematopoéticas

Altera Quantidade máxima para: 30

. 07.02.05.056-3 Tela inorgânica de polipropileno media (101 a 400
cm2)

Incluir a modalidade de atendimento: Hospital Dia

. 07.02.05.057-1 Tela inorgânica de polipropileno pequena (até 100
cm2)

Incluir a modalidade de atendimento: Hospital Dia

Art. 2º Fica excluída na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses,
Próteses e Materiais Especiais do SUS a Excludência entre o Procedimento Principal
03.03.04.006-8 Tratamento conservador da dor rebelde de origem central ou neoplásica e
os Procedimentos Principais 03.03.04.007-6 - Tratamento conservador da hemorragia
cerebra 03.03.04.008-4 e Tratamento conservador de traumatismo cranioencefálico (grau
leve)

Art. 3º Caberá à Coordenação-Geral de Sistemas de Informação do
Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de Sistemas (CGSI/DRAC) da Secretaria
de Atenção Especializada à Saúde a adoção das providências necessárias no sentido de
adequar o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM
do SUS (SIGTAP) com vistas a implantar as alterações definidas por esta Portaria.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos
operacionais no Sistema de Informações do SUS na competência seguinte à data de sua
publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 801, DE 27 DE JUNHO DE 2019

Defere a Concessão do CEBAS, do Hospital e
Maternidade Jaraguá Obra Unida a Sociedade São
Vicente de Paulo, com sede em Jaraguá (GO).

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 456/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.158600/2018-24, 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 prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo
de 60% (sessenta por cento), do Hospital e Maternidade Jaraguá Obra Unida a Sociedade
São Vicente de Paulo, CNPJ nº 02.237.246/0001-07, com sede em Jaraguá (GO).

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 803, DE 27 DE JUNHO DE 2019

Defere a Concessão do CEBAS, da Associação
Rogacionista Evangélica de Assistência à Saúde, com
sede em Abelardo Luz (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 458/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000. 043027/2019-36, 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 prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo
de 60% (sessenta por cento), da Associação Rogacionista Evangélica de Assistência à Saúde,
CNPJ nº 28.238.944/0001-10, com sede em Abelardo Luz (SC).

Parágrafo único. A Concessão terá validade pelo período de 3 (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

Ministério Público da União

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA-GERAL
CONSELHO SUPERIOR

RESOLUÇÃO Nº 168, DE 24 DE JUNHO DE 2019

Institui, no âmbito do Ministério Público do
Trabalho, a Lista Nacional de Condenações por
Tráfico de Pessoas ou por Submissão de
Trabalhadores a Condições Análogas à de Escravo
em ações propostas pelo Ministério Público do
Trabalho.

O CONSELHO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, no uso das
atribuições que lhe confere o inciso I do art. 98 da Lei Complementar nº 75, de 20
de maio de 1993, e o que consta do PGEA nº 000044.2017.15.903/7; e

CONSIDERANDO que a Resolução nº 89/2012, do Conselho Nacional do
Ministério Público, estabelece que o Ministério Público deve assegurar às pessoas
naturais e jurídicas o direito de acesso à informação, que será prestada mediante
procedimentos objetivos e ágeis, de forma transparente;

CONSIDERANDO que a mesma Resolução prevê que o Ministério Público
deve disponibilizar em seus sítios eletrônicos informações de interesse coletivo
relacionadas às finalidades e objetivos institucionais e estratégicos, metas, indicadores
e resultados alcançados pelo Ministério Público, bem como dados gerais para o
acompanhamento de ações e respostas a perguntas mais frequentes da sociedade;

CONSIDERANDO que a Lei nº 11.948/2009 contempla restrição ao crédito,
no âmbito do BNDES, a empresas que tenham sido condenadas por trabalho escravo,
e que parte considerável de bancos em atividade no país afirma impor restrições ao
crédito de pessoas envolvidas com o trabalho escravo, necessitando de acesso à
informação para viabilizar a execução de tais políticas corporativas de análise de
risco;

CONSIDERANDO que o Cadastro de Empregadores que tenham submetido
trabalhadores a condições análogas à de escravo, criado por Portaria Interministerial no
âmbito da União, e utilizado frequentemente como ferramenta de governança e
vigilância social, contempla exclusivamente o resultado de procedimentos
administrativos que tramitaram perante o Ministério do Trabalho e Emprego, e não o
resultado de ações judiciais, nas quais tenha sido reconhecida pelo Poder Judiciário a
responsabilidade pela exploração do trabalho em condições análogas às de escravo;

CONSIDERANDO as significativas dificuldades hoje experimentadas por
qualquer interessado que tentar obter, de forma segura e consolidada, informações
sobre o resultado de processos judiciais, perante a Justiça do Trabalho, que tratem de
trabalho escravo, uma vez que os dados estão dispersos pelos vinte e cinco Tribunais
trabalhistas (incluindo o TST), e, não se obtém a informação desejada com facilidade
- mesmo através de certidões judiciais;

CONSIDERANDO a relevância e a necessidade de o Ministério Público do
Trabalho divulgar à sociedade o resultado de sua atuação, particularmente no que diz
respeito ao combate ao trabalho escravo, uma de suas prioridades institucionais;,
resolve:

Art. 1º Instituir a Lista Nacional de Condenações por Tráfico de Pessoas
e/ou por Submissão de Trabalhadores a Condições Análogas à de Escravo em ações
ajuizadas pelo Ministério Público do Trabalho.
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