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Nº 244, quarta-feira, 21 de dezembro de 2016
PORTARIA Nº 2.165, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, do Instituto Sagrado Coração de Jesus, com sede em Anaurilândia
(MS).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
1º de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 2.168, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

ções,
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 competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, que redefine os procedimentos
relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde; e
Considerando o Parecer Técnico nº 903/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.196416/2015-30/MS,
que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria
nº 834/GM/MS de 26 de abril de 2016, do Decreto nº 8.242 de 23 de
maio de 2014 e 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, na área de Saúde, pela prestação
anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), do Instituto Sagrado Coração de Jesus, CNPJ nº
07.905.940/0001-79, com sede em Anaurilândia (MS).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
06 de dezembro de 2015 à 05 de dezembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 2.166, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, do Hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja, com sede em Padre
Paraiso (MG).

Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Santa Casa de Macaubal, com sede em Macaubal (SP).
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 competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, que redefine os procedimentos
relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde; e
Considerando o Parecer Técnico nº 932/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.182630/2015-17/MS,
que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria
nº 834/GM/MS de 26 de abril de 2016, do Decreto nº 8.242 de 23 de
maio de 2014 e 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, na área de Saúde, pela prestação
anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), da Santa Casa de Macaubal, CNPJ nº 49.965.973/0001-54,
com sede em Macaubal (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
31 de outubro de 2015 à 30 de outubro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
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CONSULTA PÚBLICA Nº 45, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 19 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de
2011, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito da
recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
(CONITEC) no Sistema Único de Saúde relativa à proposta de incorporação dos medicamentos tacrolimo, micofenolato de mofetila ou
sódico e sirolimo para imunossupressão em Transplante de Medula
Óssea no Sistema Único de Saúde apresentada pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE/MS, nos autos
do processo SIPAR/MS nº. 25000.193279/2016-62. Fica estabelecido
o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação objeto desta Consulta Pública e o endereço para envio de contribuições estão à disposição dos
interessados no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas.
A Secretaria-Executiva da CONITEC avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
CONSULTA PÚBLICA Nº 46, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 19 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de
2011, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito da
recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
(CONITEC) no Sistema Único de Saúde relativa à proposta de elaboração do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas Imunossupressão Pós-Transplante de Medula Óssea no Sistema Único de Saúde, apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos - SCTIE/MS. Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte)
dias, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, para que
sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação objeto desta Consulta Pública e o endereço para envio de
contribuições estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas.
A Secretaria-Executiva da CONITEC avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.

ções,
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 competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, que redefine os procedimentos
relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde; e
Considerando o Parecer Técnico nº 919/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.201820/2015-32/MS,
que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria
nº 834/GM/MS de 26 de abril de 2016, do Decreto nº 8.242 de 23 de
maio de 2014 e 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, na área de Saúde, pela prestação
anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), do Hospital Nossa Senhora Mãe da Igreja, CNPJ nº
18.929.463/0001-06, com sede em Padre Paraíso (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
18 de dezembro de 2015 à 17 de dezembro de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INSUMOS ESTRATÉGICOS
CONSULTA PÚBLICA Nº 43, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 19 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de
2011, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito da
recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
(CONITEC) no Sistema Único de Saúde relativa à proposta de ampliação do tempo de tratamento HCV - genótipo 3 com cirrose, para
24 semanas, no Sistema Único de Saúde apresentada pela Secretaria
de Vigilância em Saúde - SVS/MS, nos autos do processo MS/SIPAR
nº. 25000.190492/2016-12. Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte)
dias, a contar da data de publicação desta Consulta Pública, para que
sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação objeto desta Consulta Pública e o endereço para envio de
contribuições estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas.
A Secretaria-Executiva da CONITEC avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.

PORTARIA Nº 2.167, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Irmandade da Santa
Casa de Misericórdia de Cafelândia, com
sede em Cafelândia (SP).
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 competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016, que redefine os procedimentos
relativos à certificação das entidades beneficentes de assistência social na área da saúde; e
Considerando o Parecer Técnico nº 920/2016-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.192045/2015-17/MS,
que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes da Portaria
nº 834/GM/MS de 26 de abril de 2016, do Decreto nº 8.242 de 23 de
maio de 2014 e 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, na área de Saúde, pela prestação
anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por
cento), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Cafelândia,
CNPJ nº 45.923.687/0001-75, com sede em Cafelândia (SP).

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
CONSULTA PÚBLICA Nº 44, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 19 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de
2011, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito da
recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
(CONITEC) no Sistema Único de Saúde relativa à proposta de incorporação dos medicamentos tacrolimo, micofenolato de mofetila ou
sódico, sirolimo e everolimo para imunossupressão em Transplante de
Pâncreas no Sistema Único de Saúde apresentada pela Secretaria de
Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE/MS, nos autos
do processo SIPAR/MS nº. 25000.193335/2016-69. Fica estabelecido
o prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação objeto desta Consulta Pública e o endereço para envio de contribuições estão à disposição dos
interessados no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas.
A Secretaria-Executiva da CONITEC avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
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MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
CONSULTA PÚBLICA Nº 47, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 19 do Decreto 7.646, de 21 de dezembro de
2011, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito da
recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias
(CONITEC) no Sistema Único de Saúde relativa à proposta de elaboração do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Imunossupressão no transplante de pâncreas no Sistema Único de Saúde
apresentada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE/MS. Fica estabelecido o prazo de 20 (vinte) dias,
a contar da data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam
apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas. A documentação objeto desta Consulta Pública e o endereço para envio de
contribuições estão à disposição dos interessados no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/index.php/consultas-publicas.
A Secretaria-Executiva da CONITEC avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

.

Ministério das Cidades
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 614, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DAS CIDADES, no uso das
atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do
art. 87 da Constituição Federal, resolve:
Art. 1º Delegar, ao Secretário-Executivo desta Pasta, competências para:
I - Estabelecer cronograma de atividades para execução de
operações de saneamento, selecionadas na segunda fase do Programa
de Aceleração do Crescimento - PAC 2;
II - Tornar insubsistente seleção de propostas de financiamento de mobilidade urbana, ocorridas em caráter de excepcionalidade, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC;
e
III - Tornar insubsistente seleção de propostas de financiamento de mobilidade urbana, com recursos do Orçamento Geral da
União (OGU), ocorridas em caráter de excepcionalidade, no âmbito
do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
BRUNO ARAÚJO

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
o-
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