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SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
PORTARIA Nº 5, DE 4 DE JANEIRO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Associação Beneficente Católica, com sede em Ubá (MG).
ções,
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O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-

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 1-SEI/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.227702/2014-73, 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 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 Associação Beneficente Católica, CNPJ nº
25.335.803/0001-28, com sede em Ubá (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
1º de abril de 2015 à 31 de março de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 9, DE 8 DE JANEIRO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Fundação Hospitalar
Nossa Senhora de Lourdes, com sede em
Nova Lima (MG).
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, 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 2-SEI/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.482024/2017-52, 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 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 Fundação Hospitalar Nossa Senhora de
Lourdes, CNPJ nº 20.218.442/0001-16, com sede em Nova Lima
(MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
10 de novembro de 2018 à 09 de novembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO
PORTARIA Nº 10, DE 8 DE JANEIRO DE 2018
Defere a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Sociedade de Caridade de Mar de Espanha Santa Casa de
Misericórdia, com sede em Mar de Espanha (MG).
A Secretária de Atenção à Saúde - Substituta, 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 383-SEI/2017-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante
do
Processo
nº
25000.482009/2017-12, 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 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 Sociedade de Caridade de Mar de Espanha Santa Casa de
Misericórdia, CNPJ nº 22.351.316/0001-60, com sede em Mar de
Espanha (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
30 de abril de 2018 à 29 de abril de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

Nº 7, quarta-feira, 10 de janeiro de 2018
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.
RODRIGO GOMES MARQUES SILVESTRE
CONSULTA PÚBLICA Nº 5, DE 9 DE JANEIRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS - SUBSTITUTO, 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 no SUS (CONITEC) relativa à
proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas de Anemia
Hemolítica Autoimune, 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.
RODRIGO GOMES MARQUES SILVESTRE

RETIFICAÇÃO
No art. 1º da Portaria nº. 2.002/SAS/MS, de 22 de dezembro de 2017, publicada no Diário Oficial da União nº 249, de
29 de dezembro de 2017, seção 1, página 129.
Onde se lê:
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 Associação de Assistência Social da Santa
Casa de Misericórdia de Araxá, CNPJ nº 16.908.600/0001-92, com
sede em Araxá (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 1º de janeiro de 2018 à 30 de dezembro de 2020.
Leia-se:
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 Associação de Assistência Social da Santa
Casa de Misericórdia de Araxá, CNPJ nº 16.908.600/0001-92, com
sede em Araxá (MG).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período
de 1º de janeiro de 2018 à 31 de dezembro de 2020.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INSUMOS ESTRATÉGICOS
CONSULTA PÚBLICA Nº 3, DE 9 DE JANEIRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS - SUBSTITUTO, 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 no SUS (CONITEC) relativa à
proposta de Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Deficiência de Hormônio do Crescimento-Hipopituitarismo, 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.
RODRIGO GOMES MARQUES SILVESTRE
CONSULTA PÚBLICA Nº 4, DE 9 DE JANEIRO DE 2018
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS - SUBSTITUTO, 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 no SUS (CONITEC) relativa à proposta de Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Síndrome de Turner, 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
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