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Nº 11, segunda-feira, 18 de janeiro de 2016
Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de
2014, que estabelece normas para a execução no âmbito do Ministério
da Saúde, do PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro
de 2013;
Considerando a Adesão ao PROSUS deferida, sob condição
resolutiva, do Hospital São Vicente de Paulo, CNPJ nº
19.297.746/0001-37; e
Considerando o Parecer Técnico nº 36/2015-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.127988/2014-98/MS,
que concluiu que a entidade não atende aos requisitos do art. 6º e 13
da Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de 2014 e do art. 30 da Lei
nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o processo de Adesão ao PROSUS do
Hospital São Vicente de Paulo, CNPJ nº 19.297.746/0001-37, com
sede em Araçuaí (MG).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o § 3º do art.
30 da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO BELTRAME
PORTARIA Nº 69, DE 14 DE JANEIRO DE 2016
Indefere o pedido de Adesão ao PROSUS
da Irmandade da Santa Casa Coração de
Jesus, com sede em São Sebastião (SP).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013,
que instituiu o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na
Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema
Único de Saúde (PROSUS);
Considerando a Portaria nº 3.076/GM/MS, de 12 de dezembro de 2013, que delega competência ao Secretário de Atenção à
Saúde para execução do PROSUS;
Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de
2014, que estabelece normas para a execução no âmbito do Ministério
da Saúde, do PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro
de 2013;
Considerando a Adesão ao PROSUS deferida, sob condição
resolutiva, da Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, CNPJ nº
71.041.289/0001-35; e
Considerando o Parecer Técnico nº 34/2015-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.127556/2014-87/MS,
que concluiu que a entidade não atende aos requisitos do art. 6º e 13
da Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de 2014 e do art. 30 da Lei
nº 12.873, de 24 de outubro de 2013, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o processo de Adesão ao PROSUS da
Irmandade da Santa Casa Coração de Jesus, CNPJ nº
71.041.289/0001-35, com sede em São Sebastião (SP).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o § 3º do art.
30 da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO BELTRAME
PORTARIA Nº 70, DE 14 DE JANEIRO DE 2016
Indefere o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da Associação Feminina de Educação e Combate
ao Câncer, com sede em Vitória (ES) e fica
sem efeito a Portaria nº 874/SAS/MS, de
09 de dezembro de 2011.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c art. 35, da
Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e alterações contidas na
Lei nº 12.868/2013, de 15 de outubro de 2013;
Considerando o Decreto nº 2.536, de 06 de abril de 1998 e
suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos;
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 621/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.023605/2010-80/MS,
que concluiu que não foram atendidos os requisitos constantes do
caput do § 10 e seu inciso II, do art. 3º do Decreto nº 2.536, de 06 de
abril de 1998, suas alterações e demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o pedido de Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área de
Saúde, da Associação Feminina de Educação e Combate ao Câncer,
CNPJ nº 27.933.427/0001-94, com sede em Vitória (ES), tendo em
vista a reavaliação do requerimento, em cumprimento ao § 2º do art.
15 da Lei nº 12.868/2013, de 15 de outubro de 2013.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. 26 da
Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 874/SAS/MS, de 09 de
dezembro de 2011, publicada no DOU nº 237, de 12 de dezembro de
2011, seção 1, página 278.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALBERTO BELTRAME
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Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.
Art. 3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de
avaliação pela CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que
possam alterar o resultado da análise efetuada.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO DE AZEREDO COSTA

PORTARIA Nº 71, DE 15 DE JANEIRO DE 2016
Indefere o pedido de Adesão ao PROSUS,
da Associação Beneficente Dom Bosco,
com sede em Santa Rosa (RS).

PORTARIA N o- 2, DE 14 DE JANEIRO DE 2016
Torna pública a decisão de incorporar o uso
da risperidona no tratamento do comportamento agressivo em adultos com transtorno do espectro do autismo (TEA), no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013,
que instituiu o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na
Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema
Único de Saúde (PROSUS);
Considerando a Portaria nº 3.076/GM/MS, de 12 de dezembro de 2013, que delega competência ao Secretário de Atenção à
Saúde para execução do PROSUS;
Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de
2014, que estabelece normas para a execução no âmbito do Ministério
da Saúde, do PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro
de 2013;
Considerando a avaliação da instituição financeira oficial
federal que contraindica a viabilidade do Plano de Recuperação Econômica e Financeira da entidade nos termos do art. 42 da Lei
12.873/2013;
Considerando a Adesão ao PROSUS deferida, sob condição
resolutiva, da Associação Beneficente Dom Bosco, CNPJ nº
05.043.009/0001-01, e
Considerando o Parecer Técnico nº 23/2015-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.123037/2014-40/MS,
que concluiu que a entidade não atende aos requisitos exigidos da
Portaria nº 535/GM/MS e da Lei nº 12.873/2013, resolve:
Art. 1º Fica indeferido o processo de Adesão ao PROSUS,
da Associação Beneficente Dom Bosco, CNPJ nº 05.043.009/000101, com sede em Santa Rosa (RS).
Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art. § 3º do
art. 30 da Lei n° 12.873/2013.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA
BERNARDO
Substituta
RETIFICAÇÃO
Na Portaria nº 1.346/SAS/MS, de 23 de dezembro de 2015,
publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 246, de 24 de
dezembro de 2015, seção 1, página 204:
ONDE SE LÊ:
Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação 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), da Santa Casa de Paranavaí, CNPJ nº
79.724.423/0001-04, com sede em Paranavaí (PR).
Parágrafo ÚNICO. A Renovação tem validade pelo período
de 1º de junho de 2013 à 31 de maio de 2015
LEIA-SE:
Art. 1º Fica deferido o pedido de Renovação 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), da Santa Casa de Paranavaí, CNPJ nº
79.724.423/0001-04, com sede em Paranavaí (PR).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
1º de janeiro de 2013 à 31 de dezembro de 2015.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INSUMOS ESTRATÉGICOS
PORTARIA N o- 1, DE 14 DE JANEIRO DE 2016
Torna pública a decisão de não incorporar a
fórmula alimentar - Impact® para uso enteral ou oral no pré-operatório de cirurgias
oncológicas eletivas gastrointestinais de
grande porte, no âmbito do Sistema Único
de Saúde - SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Fica não incorporada a fórmula alimentar - Impact® para
uso enteral ou oral no pré-operatório de cirurgias oncológicas eletivas gastrointestinais de grande porte, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
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O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Fica incorporado o uso da risperidona no tratamento
do comportamento agressivo em adultos com transtorno do espectro
do autismo (TEA), no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO DE AZEREDO COSTA
PORTARIA N o- 3, DE 14 DE JANEIRO DE 2016
Torna pública a decisão de incorporar o uso
dos imunossupressores (everolimo, sirolimo
e tacrolimo) em transplante pulmonar, com
terapia de resgate e conforme estabelecido
em Protocolo do Ministério da Saúde, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Fica incorporado o uso dos imunossupressores (everolimo, sirolimo e tacrolimo) em transplante pulmonar, com terapia
de resgate e conforme estabelecido em Protocolo do Ministério da
Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO DE AZEREDO COSTA
o-

PORTARIA N 4, DE 14 DE JANEIRO DE 2016
Torna pública a decisão de excluir o medicamento molgramostrim 300 mcg injetável para o tratamento da anemia aplástica,
mielodisplasia, neutropenias constitucionais, doença pelo HIV e transplante de medula ou pâncreas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de
suas atribuições legais e com base nos termos dos art. 20 e art. 23 do
Decreto 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:
Art. 1º Fica excluído o medicamento molgramostrim 300
mcg injetável para o tratamento da anemia aplástica, mielodisplasia,
neutropenias constitucionais, doença pelo HIV e transplante de medula ou pâncreas, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional
de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC) sobre essa tecnologia estará disponível no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
EDUARDO DE AZEREDO COSTA
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