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Nº 149, sexta-feira, 4 de agosto de 2017
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Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
CONSULTA PÚBLICA N o- 63, DE 27 DE JULHO DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE torna pública, nos
termos do artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do
artigo 14, § 4º, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, e do
artigo 64 da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, consulta
para manifestação da sociedade civil a respeito de recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo MS/SIPAR nº
25000.033434/2010-05 (CNAS 71000.064851/2009-75), interposto
pela Associação Evangélica Beneficente de Londrina-AEBEL/PR CNPJ nº 78.613.841/0001-61, contra decisão de indeferimento do
pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) da ora recorrente, por não ter
atendido os requisitos constantes do inciso II e § 10 do art. 3º do
Decreto nº 2.536/1998, suas alterações e demais legislações pertinentes.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes
de Assistência Social em Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde,
deste Ministério (DCEBAS/SAS/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
RICARDO BARROS
CONSULTA PÚBLICA N o- 64, DE 28 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE torna pública, nos
termos do artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do
artigo 14, § 4º, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, e do

artigo 64 da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, consulta
para manifestação da sociedade civil a respeito de recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo MS/SIPAR nº
25000.178579/2014-50, interposto pelo Instituto Brasileiro de Saúde,
Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano, com
sede em Porto Alegre (RS). - CNPJ nº 07.836.454/0001-46, contra
decisão de indeferimento do pedido de concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) da
ora recorrente, por não ter atendido os requisitos constantes do inciso
II do art. 4º da Lei nº 12.10 de 2009, c/c o inciso II do art. 19 do
Decreto nº 8.242 de 2014, c/c o inciso X do art. 30 da Portaria nº
834/GM/MS de 2016; inciso XI do art. 30 da Portaria nº 834/GM/MS
de 2016 c/c o inciso III, do art. 19 do Decreto nº 8.242/2014, c/c o
inciso I, art. 4º, da Lei nº 12.101/2009 e inciso III, art. 4º da Lei
12.101 de 2009 c/c §2º, art. 20 do Decreto nº 8.242 de 2014.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes
de Assistência Social em Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde,
deste Ministério (DCEBAS/SAS/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
RICARDO BARROS
o-

CONSULTA PÚBLICA N 66, DE 31 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE torna pública, nos
termos do artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do
artigo 14, § 4º, do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014, e do
artigo 64 da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, consulta
para manifestação da sociedade civil a respeito de recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo MS/SIPAR nº
25000.132966/2012-88, interposto pelo HOSPITAL NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO CNPJ nº 84.045.830/0001-25,
contra decisão de indeferimento do pedido de concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde
(CEBAS) da ora recorrente, por não ter atendido os requisitos constantes do inciso I do art.4º da Lei nº 12.101/2009, c/c o inciso III do
art. 19 do Decreto nº 8.242/2014, c/c o inciso XI do art. 30 da
Portaria nº 834/GM/MS de 2016.
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Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes
de Assistência Social em Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde,
deste Ministério (DCEBAS/SAS/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
RICARDO BARROS
o-

CONSULTA PÚBLICA N 67, DE 31 DE JULHO DE 2017
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE torna pública, nos
termos do artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, do
artigo 14, § 4º, do Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, e do
artigo 64 da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, consulta
para manifestação da sociedade civil a respeito de recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo MS/SIPAR nº
25000.159778/2015-40, interposto pelo Hospital Divinense (MG) CNPJ nº 19.578.376/0001-06, contra decisão de indeferimento do
pedido de renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) da ora recorrente, por não ter
atendido os requisitos constantes do inciso XI, artigo 30, da Portaria
nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016 c/c inciso III, artigo 19, do
Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014 c/c inciso I, artigo 4º, da Lei
nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e demais
legislações pertinentes.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes
de Assistência Social em Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde,
deste Ministério (DCEBAS/SAS/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
RICARDO BARROS

PORTARIA N o- 1.992, DE 3 DE AGOSTO DE 2017
Define o resultado da análise técnica dos projetos para a produção de anticorpos monoclonais etanercepte para o ano de 2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e
Considerando o disposto na Portaria nº 2.531/GM/MS, de 12 de novembro de 2014, que redefine as diretrizes e os critérios para a definição da lista de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde
(SUS) e o estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e disciplina os respectivos processos de submissão, instrução, decisão, transferência e absorção de tecnologia, aquisição de produtos
estratégicos para o SUS no âmbito das PDP e o respectivo monitoramento e avaliação;
Considerando a Portaria nº 542/GM/MS, de 17 de fevereiro de 2017, que define a redistribuição dos projetos para a produção de anticorpos monoclonais e etanercepte para o ano de 2017 entre Laboratórios
Públicos Oficias e os laboratórios nacionais privados; e
Considerando que a fase de redistribuição não enseja nova fase de seleção de propostas e sim a racionalização dos esforços deste Ministério prescindindo, portanto, de nova avaliação da Comissão Técnica
de Avaliação (CTA) e do Comitê Deliberativo (CD), resolve:
Art. 1º Fica divulgado o resultado da análise técnica dos projetos propostos.
ANTICORPOS MONOCLONAIS E ETANERCEPTE

Adalimumabe
Bevacizumabe
Etanercepte
Infliximabe
Rituximabe
Trastuzumabe

Biomanguinhos + Bionovis
% Produção
Habilitação
40
Apto
25
Apto
60
Apto
50
Apto
50
Apto
40
Apto

Butantan + Libbs
% Produção
Habilitação
10
Apto
25
Apto
20
Apto
30
Apto
20
Apto

Tecpar + Orygen/Pfizer
% Produção
Habilitação
30
Apto
50
Apto
50
Apto
20
Apto
-

Tecpar + Axis Biotech
% Produção
Habilitação
40
Apto

Art. 2º Os Laboratórios Públicos devem encaminhar no prazo máximo de 30 dias corridos, a contar do recebimento de comunicação formal deste Ministério, as adequações nos Projetos Executivos apontadas
pelo Ministério da Saúde.
Art. 3º Os Laboratórios Públicos devem encaminhar no mesmo prazo definido no Art. 2º desta Portaria, novo Termo de Compromisso e Declaração de Concordância dos Parceiros Privados ao Termo de
Compromisso, conforme previsto no art. 43 da Portaria nº 2.531/GM/MS de 2014 e modelos padronizados por este Ministério.
Art. 4º Os percentuais não alocados nesta Portaria poderão ser objeto de novas propostas de projetos, a critério do Ministério da Saúde.
Art 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RICARDO BARROS
PORTARIA N o- 1.993, DE 3 DE AGOSTO DE 2017
Define o resultado da análise técnica dos
projetos para a produção de insulinas para
o ano de 2017.
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.
87 da Constituição, e
Considerando o disposto na Portaria nº 2.531/GM/MS, de 12
de novembro de 2014, que redefine as diretrizes e os critérios para a
definição da lista de produtos estratégicos para o Sistema Único de
Saúde (SUS) e o estabelecimento das Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) e disciplina os respectivos processos de
submissão, instrução, decisão, transferência e absorção de tecnologia,
aquisição de produtos estratégicos para o SUS no âmbito das PDP e
o respectivo monitoramento e avaliação;
Considerando a Portaria nº 551/GM/MS, de 20 de fevereiro
de 2017, que define a redistribuição dos projetos para a produção de
insulinas para o ano de 2017 entre Laboratórios Públicos Oficias e os
Laboratórios Nacionais Privados; e

Considerando que a fase de redistribuição, não enseja nova
fase de seleção de propostas e sim a racionalização dos esforços deste
Ministério prescindindo, portanto, de nova avaliação da Comissão
Técnica de Avaliação (CTA) e do Comitê Deliberativo (CD), resolve:
Art. 1º Fica divulgado o resultado da análise técnica dos
projetos propostos.
INSULINAS
FUNED + BIOMM
BAHIA FARMA + INDAR

% PRODUÇÃO
50
50

HABILITAÇÃO
APTO
APTO

Art. 2º Os Laboratórios Públicos devem encaminhar no prazo
máximo de 30 dias corridos, a contar do recebimento de comunicação
formal deste Ministério, as adequações nos Projetos Executivos apontadas pelo Ministério da Saúde.
Art. 3º Os Laboratórios Públicos devem encaminhar no mesmo prazo definido no Art. 2º desta Portaria, novo Termo de Compromisso e Declaração de Concordância dos Parceiros Privados ao
Termo de Compromisso, conforme previsto no art. 43 da Portaria nº
2.531/2014/GM/MS e modelos padronizados por este Ministério.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
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RICARDO BARROS

PORTARIA N o- 1.997, DE 3 DE AGOSTO DE 2017
Habilita os Municípios de Pinhais (PR), Piraquara (PR) e Colombo (PR) a receber
incentivo financeiro de custeio, referente a
Unidades de Suporte Básico (USB) e Unidade de Suporte Avançado (USA), destinadas ao Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192), pertencentes a Central de Regulação das Urgências (CRU),
Metropolitano de Curitiba (PR).
O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.
87 da Constituição, e
Considerando a Portaria nº 1.928/GM/MS, de 15 de setembro de 2004, que habilita os Serviços de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU 192) em Curitiba(PR);
Considerando a Portaria nº 1.010/GM/MS, de 21 de maio de
2012, que aprova as diretrizes para a implantação do Serviço de
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e sua Central de Regulação das Urgências, componente da Rede de Atenção às Urgências;
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