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Nº 62, sexta-feira, 1 de abril de 2016
Considerando a importância da articulação das conselheiras e
conselheiros, titulares e suplentes, representantes dos segmentos de
usuários, trabalhadores da saúde e prestadores de serviço para o
alcance pleno da finalidade do CNS;
Considerando que o Plenário do CNS é o fórum de deliberação plena e conclusiva, configurado por reuniões ordinárias e
extraordinárias, de acordo com os requisitos de funcionamento previstos no Regimento Interno desse órgão colegiado (art. 8o do Regimento Interno do CNS);
Considerando a complexidade do processo de articulação do
controle social nas três esferas federativas do Brasil, a cargo deste
Conselho, e as demais competências conferidas ao CNS pelo art. 10
de seu Regimento Interno; resolve:
1. Assegurar à Presidência e à Mesa Diretora do CNS, ad
referendum do Pleno do Conselho Nacional de Saúde, a competência
de convocar, extraordinariamente, as conselheiras e os conselheiros,
titulares e suplentes, quando suas presenças se fizerem necessárias em
atividades deste Conselho Nacional de Saúde - CNS, nas reuniões dos
fóruns dos usuários e dos trabalhadores, bem como de sua representação em outros espaços institucionais, com vistas a facilitar a
tramitação da proposição de viagens e diárias junto ao Ministério da
Saúde.
RONALD FERREIRA DOS SANTOS
Presidente do Conselho Nacional de Saúde

rt. 1º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal Convencional- UCINCo, do hospital
a seguir relacionado:
CNES
2678403

Hospital
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria Bragança/PA

Art. 2º Fica desabilitado o número de leitos da Unidade de
Cuidado Intermediário, do hospital a seguir relacionado:

Habilita como Unidade de Assistência de
Alta Complexidade em Terapia Nutricional
Maternidade Dona Evangelina Rosa / Piauí
Secretaria de Saúde / Teresina
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº. 343/GM/MS, de 07 de março de
2005, que institui mecanismos para a organização e implantação de
Unidades de Assistência e Centros de Referência de Alta Complexidade em Terapia Nutricional, no âmbito do Sistema Único de Saúde
- SUS;
Considerando a Portaria nº. 120/SAS/MS, de 14 de abril de
2009, que aprova as Normas de Classificação, Credenciamento e
Habilitação dos Serviços de Assistência de Alta Complexidade em
Terapia Nutricional no âmbito do SUS;
Considerando a manifestação favorável da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí e aprovação no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite do Estado, por meio da Deliberação CIB/PI (AD)
nº 103, datado de 21/10/2015; e
Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde
- Departamento de Atenção Especializada e Temática - CoordenaçãoGeral de Média e Alta Complexidade, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o estabelecimento a seguir descrito,
como Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Terapia
Nutricional Enteral e Parenteral:
Nome fantasia/ Razão Social/Município
CNES
Maternidade Dona Evangelina Rosa / Piauí Se- 2323397
cretaria de Saúde / Teresina

CNPJ
06.553.564/0106-05

Art. 3º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº 930/
GM/MS, de 10 de maio de 2012, terão suspensos os efeitos de seu
cadastramento.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Habilita a Clínica dos Acidentados de Belém - PA como Centro de Trauma Tipo II Centralizada.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
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 no Sistema Único de Saúde
(SUS);
Considerando a Portaria nº 1.365/GM/MS, de 08 de julho de
2013, que aprova e institui a Linha de Cuidado ao Trauma na Rede de
Atenção às Urgências e Emergências;
Considerando a Portaria nº 1.366/GM/MS, de 08 de julho de
2013, que estabelece a organização de Centros de Trauma, estabelecimentos de saúde integrantes da Linha de Cuidado ao Trauma da
Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE) no âmbito do
Sistema Único de Saúde;
Considerando a manifestação favorável da Secretaria de Estado da Saúde do Pará e a aprovação da habilitação pela Comissão
Intergestores Bipartite, representada pela Deliberação CIB/PA nº 166
de 12 de setembro de 2013; e
Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde
- Departamento de Atenção Especializada e Temática - CoordenaçãoGeral de Média e Alta Complexidade, resolve:
Art. 1º Fica habilitado, como Centro de Trauma Tipo II da
Linha de Cuidado ao Trauma, o estabelecimento de saúde a seguir:

Habilita leitos da Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Convencional- UCINCo e desabilita leitos da Unidade de Cuidado Intermediário do Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria - Bragança/PA.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio de
2012, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de
Unidades Neonatal; e
Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

CNPJ

4005775

19.943.524/0001-44

Grupo de Habilitação
34.02

Centro de Trauma
Tipo II Centralizada

Art. 2º O custeio do impacto financeiro gerado por esta
Portaria correrá por conta de orçamento do Ministério da Saúde,
através de recursos que serão alocados ao teto de Média e Alta
Complexidade do Estado ou do Município.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO BELTRAME
o-

PORTARIA N 322, DE 31 DE MARÇO DE 2016
Habilita o Centro Integrado de Tratamento
Oncológico (ONCORADIUM) como Serviço de Radioterapia de Complexo Hospitalar como o Hospital São Rafael.

ALBERTO BELTRAME
PORTARIA N 320, DE 31 DE MARÇO DE 2016

CNES

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº. 140/SAS/MS, de 27 de fevereiro
de 2014, que redefine os critérios e parâmetros para organização,
planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e
define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a manifestação favorável da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão e a aprovação no âmbito da Comissão
Intergestores Bipartite, por meio da Resolução CIB nº 83/2015, de 20
de novembro de 2015; e
Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde
- Departamento de Atenção Especializada e Temática - CoordenaçãoGeral de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas/DAET/SAS/MS,
resolve:

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016040100105

Habilitação

CNPJ
06413934000131
06086288000145

ALBERTO BELTRAME
o-

PORTARIA N 323, DE 31 DE MARÇO DE 2016
Defere o pedido de Concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, do Instituto
Santé, com sede em Florianópolis (SC).

PORTARIA N o- 321, DE 31 DE MARÇO DE 2016

Nome fantasia / Razão
Social /Município
Clínica de Acidentados
- Belém/PA

Mantenedora

Art. 2º O custeio do impacto financeiro gerado por esta
habilitação correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde.
Os recursos serão alocados no teto de Média e Alta Complexidade do
Estado ou Município de acordo com o vínculo da unidade e modalidade da gestão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ALBERTO BELTRAME

Art. 2º O custeio do impacto financeiro gerado por esta
habilitação correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde.
Os recursos serão alocados ao teto de Média e Alta Complexidade do
Estado de acordo com o vínculo do estabelecimento e a modalidade
de gestão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

o-

Centro Integrado de
Tratamento Oncológico - ONCORADIUM

CNES

2531348 Hospital São
UNACON
Rafael
6497489
Serviço de Radioterapia do Complexo
Hospitalar

o

10

MARCELO COSTA E CASTRO
Ministro de Estado da Saúde

PORTARIA N o- 319, DE 31 DE MARÇO DE 2016

Estabelecimento Município/UF
Hospital São Rafael

N - leitos

Leito: 28.01

Homologo a Resolução CNS n o- 508, de 16 de março de
2016, nos termos do Decreto de Delegação de Competência de 12 de
novembro de 1991.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

o

10

Hospital
Hospital Santo Antônio Maria Zaccaria Bragança/PA

Art. 1º Fica habilitado o Centro Integrado de Tratamento
Oncológico (ONCORADIUM) como Serviço de Radioterapia de
Complexo Hospitalar com o Hospital São Rafael, habilitado como
UNACON (código 17.06 e 17.15).

N - leitos

Leito: 28.02 UCINCo

CNES
2678403
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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;
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 65/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.052410/2015-51/MS,
que concluiu terem sido atendidos os requisitos constantes da Lei n°
12.101, de 27 de novembro de 2009, do Decreto nº 8.242, de 23 de
maio de 2014, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferido o pedido de Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, pela
prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60%
(sessenta por cento), do Instituto Santé, CNPJ nº 08.776.971/0001-30,
com sede em Florianópolis (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.
ALBERTO BELTRAME
o-

PORTARIA N 324, DE 31 DE MARÇO DE 2016
Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo no
Transtorno do Espectro do Autismo.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso das atribuições,
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros
sobre o comportamento agressivo no transtorno do espectro do autismo no Brasil e diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e
acompanhamento dos indivíduos com este comportamento;
Considerando que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são resultado de consenso técnico-científico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e precisão de
indicação;
Considerando os registros de deliberação no 90, de 09 de
junho de 2014, e no 165, de 02 de dezembro de 2015, e os respectivos
relatórios de recomendação no 123, de setembro de 2014, e no 201, de
janeiro de 2016, da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC); e
Considerando a avaliação técnica da CONITEC, do Departamento de Gestão e Incorporação de Tecnologias em Saúde
(DGITS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência Farmacêutica e
Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS), do Departamento de Ações
Programáticas Estratégicas (DAPES/SAS/MS) e do Departamento de
Atenção Especializada e Temática (DAET/SAS/MS), resolve:
Art. 1º Ficam aprovados, na forma do Anexo, disponível no
sítio: www.saude.gov.br/sas, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Comportamento Agressivo no Transtorno do Espectro do
Autismo.
Parágrafo único. O Protocolo de que trata este art., que
contém o conceito geral do comportamento agressivo no transtorno
do espectro do autismo, critérios de diagnóstico, tratamento e mecanismos de regulação, controle e avaliação, é de caráter nacional e
deve ser utilizado pelas Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito
Federal e Municípios na regulação do acesso assistencial, autorização,
registro e ressarcimento dos procedimentos correspondentes.
Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu
responsável legal, dos potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso de procedimento ou medicamento preconizados para o
tratamento do comportamento agressivo no transtorno do espectro do
autismo.
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Art. 3º Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS,
conforme a sua competência e pactuações, deverão estruturar a rede
assistencial, definir os serviços referenciais e estabelecer os fluxos
para o atendimento dos indivíduos com a doença em todas as etapas
descritas no Anexo desta Portaria.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

1

Ministério das Cidades
.

GABINETE DO MINISTRO
INSTRUÇÃO NORMATIVA N o- 7, DE 31 DE MARÇO DE 2016

ALBERTO BELTRAME
Dá nova redação à Instrução Normativa nº
7, de 28 de fevereiro de 2012, do Ministério das Cidades.

PORTARIA N o- 326, DE 31 DE MARÇO DE 2016
Habilita a Sociedade Franco Brasileira
Hospital Maicé-Caçador/SC, como Unidade
de Assistência de Alta Complexidade em
Traumatologia e Ortopedia.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº. 221/GM/MS, de 15 de fevereiro
de 2005, que institui a Política Nacional de Atenção de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia;
Considerando a Portaria nº. 90/SAS/MS, de 27 de março de
2009, que define as atribuições e as normas pra credenciamento dos
Serviços de Assistência de Alta Complexidade em Traumato-Ortopedia;
Considerando a manifestação favorável da Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina e a aprovação no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite do Estado, por meio da Resolução
CIB/SC n° 334/2014 de 24 de julho de 2014; e
Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde
- Departamento de Atenção Especializada e Temática - CoordenaçãoGeral da Média e Alta Complexidade, resolve:
Art. 1º Fica habilitado como Unidade de Assistência de Alta
Complexidade em Traumatologia e Ortopedia, sob o código de habilitação 2501, o estabelecimento de saúde a seguir discriminado:
Estabelecimento de
Saúde/Município/UF
Sociedade Franco Brasileira
Hospital Maicé/Caçador/SC

CNES

CNPJ

2301830 33.543356.0020-93

Serviço/
Classificação
155/001 - Serviço de
Traumatologia e Ortopedia
155/02 - Serviço de
Traumatologia e Ortopedia
Pediátrica (até 21 anos de
idade)
155/03 - Serviço de
Traumatologia e Ortopedia
de Urgência

Art. 2º O custeio do impacto financeiro gerado por esta
habilitação correrá por conta do orçamento do Ministério da Saúde.
Os recursos serão alocados ao teto de Média e Alta Complexidade do
Estado ou do Município de acordo com o vínculo do estabelecimento
e a modalidade de gestão.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
ALBERTO BELTRAME

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO
E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE
PORTARIA N o- 163, DE 31 DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 55, do Anexo I do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013, e
das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para o Brasil,
nos termos do art. 21, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013, do art. 5º do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de 2013, e do
art. 11, § 1º, da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013,
resolve:
Art. 1º Fica cancelado o registro único para o exercício da
medicina do médico intercambista desligado do Projeto Mais Médicos
para o Brasil, conforme Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das
atribuições que lhe conferem o art. 6º da Lei nº 8.036, de 11 de maio
de 1990, o art. 27, inciso III, da Lei nº 10.683, de 28 de maio de
2003, e o art. 66 do Regulamento Consolidado do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço - FGTS, aprovado pelo Decreto nº 99.684, de 8
de novembro de 1990, com a redação dada pelo Decreto nº 1.522, de
13 de junho de 1995,
considerando o art. 14, § 2º, da Resolução nº 702, de 4 de
outubro de 2012, do Conselho Curador do FGTS, que dispõe sobre os
critérios para alocação de recursos entre as regiões do território nacional; e
considerando a distribuição regional do déficit habitacional,
estimado com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
- PNAD, realizada, em 2012, pela Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística - IBGE; resolve:
Art. 1º O caput do art. 3º da Instrução Normativa nº 7, de 28
de fevereiro de 2012, do Ministério das Cidades, que regulamenta a
aquisição, pelo Agente Operador, de cotas de Fundos de Investimento
Imobiliário e de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios,
debêntures e Certificados de Recebíveis Imobiliários, com recursos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, que possuam
lastro em operações habitacionais, publicada no Diário Oficial da
União, em 1º de março de 2012, Seção 1, páginas 74 a 75, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3º Os limites orçamentários, aprovados pelo Conselho
Curador do FGTS, serão aplicados observada a distribuição, entre as
regiões do território nacional, definida no quadro a seguir:
REGIÕES DO TERRITÓRIO NACIONAL
Norte
Nordeste
Sudeste
Sul
Centro-Oeste
TOTAL BRASIL

Legenda:
(*) Distribuição efetuada de acordo com a população urbana
e com a estimativa do déficit habitacional brasileiro para 2012 População urbana com renda mensal acima de 3 salários mínimos
Estudo Fundação João Pinheiro/Ministério das Cidades - Dados básicos: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 2012.
Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
GILBERTO KASSAB

CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO
RESOLUÇÃO Nº 583, DE 23 DE MARÇO DE 2016 (*)
Altera a Resolução CONTRAN nº 425, de
27 de novembro de 2012, que dispõe sobre
o exame de aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o credenciamento das
entidades públicas e privadas de que tratam
o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do
Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

HÊIDER AURÉLIO PINTO
ANEXO
NOME
MIGUEL ANGEL ESCALANTE
CASTILLO

RNE/RG
RMS
PROCESSO/SIPAR
V957213E 3500223 25000.197519/2013-55

PORTARIA N o- 164, DE 31 DE MARÇO DE 2016
O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o
art. 55, do Anexo I do Decreto nº 8.065, de 7 de agosto de 2013, e
das atribuições pertinentes ao Projeto Mais Médicos para o Brasil,
nos termos do art. 21, § 3º, da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013, do art. 5º do Decreto nº 8.126, de 22 de outubro de 2013, e do
art. 11, § 1º, da Portaria nº 2.477/GM/MS, de 22 de outubro de 2013,
resolve:
Art. 1º Fica cancelado o registro único para o exercício da
medicina do médico intercambista desligado do Projeto Mais Médicos
para o Brasil, conforme Anexo desta Portaria.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
HÊIDER AURÉLIO PINTO
ANEXO
NOME
JORGE ENRIQUE ACOSTA
NORIEGA

RNE/RG
V822727-X

RMS
1300454

PROCESSO/SIPAR
25000.214466/2014-25

DISTRIBUIÇÃO PERCENTUAL
DE RECURSOS (*)
14,03%
25,30%
32,50%
10,53%
17,64%
100,00%

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO (CONTRAN),
no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 12, da Lei
nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de
Trânsito Brasileiro (CTB), e conforme o disposto no Decreto nº
4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema
Nacional de Trânsito (SNT);
Considerando que a regulamentação do processo de habilitação para condução de veículos automotores é competência do
Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, conforme art. 141 do
CTB;
Considerando a edição da Lei nº 13.103, de 2 de março de
2015, que dispõe sobre o exercício da profissão de motorista;
Considerando a edição da Portaria nº 116, de 13 de novembro de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, que
regulamenta a realização dos exames toxicológicos previstos nos §§
6º e 7º do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;
Considerando que entre os órgãos públicos deve haver harmonia e verossimilidade de conduta;
Considerando o que consta dos Processos Administrativos nº
80000.025615/2012-20,
80000.004701/2014-61
e
80000.005346/2015-28, RESOLVE:
Art. 1º Referendar a Deliberação nº 145, de 30 de dezembro
de 2015, do Presidente do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, publicada no Diário Oficial da União - DOU de 31 de dezembro de 2015.
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Nº 62, sexta-feira, 1 de abril de 2016
Art. 2º Alterar a alínea "g" do inciso III e o § 3º do art. 4º
da Resolução CONTRAN nº 425, de 27 de novembro de 2012, que
passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 4º ...
III - ...
g) exame toxicológico de larga janela de detecção para consumo de substâncias psicoativas, exigido quando da habilitação, renovação e mudança para as categorias C, D e E.
IV - ...
§ 1º ...
§ 2º ...
§ 3º Considera-se exame toxicológico de larga janela de
detecção aquele destinado à verificação do consumo ativo, ou não, de
substâncias psicoativas, com análise retrospectiva mínima de 90 (noventa) dias."
Art. 3º Alterar o Capítulo VII - DO EXAME TOXICOLÓGICO DE LARGA JANELA DE DETECÇÃO, da Resolução
CONTRAN nº 425, de 2012, que passa a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 29. O exame toxicológico de larga janela de detecção
para consumo de substâncias psicoativas, exigido quando da habilitação, renovação e mudança para as categorias C, D e E, deverá ser
realizado de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Anexo da
Portaria nº 116, de 13 de novembro de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, no que couber.
Art. 30. O Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN, órgão máximo executivo de transito da União, deverá credenciar laboratórios para a realização do exame toxicológico de larga
janela de detecção que atendam aos requisitos definidos no Anexo da
Portaria nº 116, de 13 de novembro de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
§1º O credenciamento dos laboratórios terá validade de 2
(dois) anos, podendo ser revogado a qualquer tempo, se não mantidos
os requisitos exigidos para o credenciamento.
§2º O credenciamento poderá ser renovado por igual período,
sem limite de renovações, desde que atendidos os requisitos estabelecidos nesta Resolução.
Art. 31. A coleta de material biológico destinado ao exame
toxicológico de larga janela de detecção deverá ser realizada de acordo com os requisitos definidos no Anexo da Portaria nº 116, de 13 de
novembro de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo único. A coleta deverá ser realizada por laboratórios habilitados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA, sob a responsabilidade dos laboratórios credenciados pelo
DENATRAN.
Art. 32. A análise do material coletado será realizada por
laboratórios credenciados pelo DENATRAN, que deverão atender aos
critérios estabelecidos no Anexo da Portaria nº 116, de 13 de novembro de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
§ 1º A interpretação do exame toxicológico é de responsabilidade do médico perito examinador de trânsito credenciado pelos
Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito dos Estados e do Distrito
Federal.
§ 2º Em caso de resultado positivo, o médico perito examinador de trânsito credenciado pelos Órgãos e Entidades Executivos
de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal considerará, além dos
níveis da substância detectada no exame, o uso de medicamento
prescrito, devidamente comprovado, que possua em sua formulação
algum dos elementos constantes no Anexo da Portaria nº 116, de 13
de novembro de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 33. O laboratório credenciado deverá inserir a informação contendo o resultado da análise do material coletado (se positivo ou negativo) no prontuário do condutor por meio do Sistema de
Registro Nacional de Condutores Habilitados - RENACH.
§1º O condutor deverá autorizar, por escrito, a inclusão da
informação no RENACH.
§2º A informação de que trata o caput deverá ser considerada
confidencial no RENACH, sendo de responsabilidade dos laboratórios, dos Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito dos Estados e
do Distrito Federal e do DENATRAN manter essa confidencialidade.
Art. 34. Após análise e considerações do médico perito examinador de trânsito credenciado pelo Órgão e Entidade Executivo de
Trânsito dos Estados e do Distrito Federal, ficando constatado o
consumo de qualquer um das substâncias constantes do Anexo da
Portaria nº 116, de 13 de novembro de 2015, do Ministério do Trabalho e Previdência Social, o candidato será considerado reprovado
no exame toxicológico e terá como consequência a suspensão do
direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses.
Art. 35. No caso de o candidato ser reprovado no exame
toxicológico é garantido a ele o direito de contraprova e de recurso
administrativo.
Art. 36. Todos os exames toxicológicos de larga janela de
detecção realizados com base nesta Resolução serão utilizados, de
forma anônima e com fins estatísticos, para a formação de Banco de
Dados e estudo da conduta dos motoristas, objetivando a implementação de políticas públicas de saúde.
Art. 37. Os Órgãos e Entidades Executivos de Trânsito dos
Estados e do Distrito Federal deverão disponibilizar em seu sítio
eletrônico a relação dos laboratórios credenciados pelo DENATRAN.
Art. 38. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário e as Resoluções CONTRAN nº 267, de 2008, nº 283, de 2008, e nº 327, de
2009."
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