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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 1040/2018-CGCER/DCEBAS/SAS/MS,
constante do Processo nº 25000.161623/2018-16, que concluiu pelo não 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 indeferida a Concessão do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social (CEBAS), da Comunidade Terapêutica Nova Esperança, CNPJ nº
04.177.669/0001-04, com sede em Paraíso das Águas (MS).
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 nº 12.101, de 27 de novembro de
2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

5 - laudo próprio para dispensação do medicamento;
6 - fornecimento aos respectivos hospitais; e
7- negociação para redução significante de preço.
Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo
para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.
Art. 3º 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
PORTARIA Nº 83, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
Torna pública a decisão de incorporar a galsulfase
para a terapia de reposição enzimática de longo
prazo, em pacientes com diagnóstico confirmado de
mucopolissacaridose tipo VI (deficiência de Nacetilgalactosamina 4-sulfa) no âmbito do Sistema
Único de Saúde - SUS.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

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 Incorporar a galsulfase para a terapia de reposição enzimática de longo
prazo, em pacientes com diagnóstico confirmado de mucopolissacaridose tipo VI
(deficiência de N-acetilgalactosamina 4-sulfa) no âmbito do SUS, mediante os seguintes
condicionantes:
1 - Protocolo de uso da galsulfase estabelecido pelo Ministério da Saúde;
2 - atendimento e tratamento restritos a hospitais que integrem a Rede
Nacional de Pesquisa Clínica;
3 - registro dos dados clínicos e farmacêuticos em sistema nacional informático
do SUS;
4 - uso ad experimentum (reavaliação em 3 anos);
5 - laudo próprio para dispensação do medicamento;
6 - fornecimento aos respectivos hospitais; e
7 - negociação para redução significante de preço.
Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo
para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.
Art. 3º 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.958, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2018
Efetiva o remanejamento de valores destinados ao
custeio das ações e serviços públicos de saúde, no
grupo de atenção de média e alta complexidade
ambulatorial e hospitalar - recurso MAC - referente ao
Estado de Sergipe, decidido pela Comissão
Intergestores Bipartite do Estado.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o Capítulo VIII da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que define a Programação Pactuada e Integrada da assistência em saúde;
Considerando o Título III da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a transferência dos
recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que altera
a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para dispor sobre o
financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços públicos de
saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando os dados e documentos encaminhados pela Secretaria de Estado da
Saúde de Sergipe, por meio do Ofício n° 2898/2018-SES, de 27 de novembro de 2018,
resolve:
Art. 1º Fica efetivado o remanejamento de valores destinados ao custeio das ações
e serviços públicos de saúde, no grupo de atenção de média e alta complexidade ambulatorial
e hospitalar referente ao Estado de Sergipe, com base na Resolução da Comissão Intergestores
Bipartite - CIB/SE nº 245, de 26 de novembro de 2018.
§ 1º O total do recurso MAC anual do Estado de Sergipe fica assim distribuído:
.

.

.

.

Destinação
Fundo Estadual de Saúde
Fundos Municipais de Saúde
TOTAL

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN
PORTARIA Nº 84, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
Torna pública a decisão de atualizar o Protocolo
Clínico e Diretrizes Terapêuticas para hepatite C e
coinfecções, no âmbito do Sistema Único de Saúde SUS.

Valor Anual (R$)
279.897.075,32
199.875.246,20
479.772.321,52

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 atualizado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para
hepatite C e coinfecções, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.
Art. 2º Conforme determina o art. 25 do Decreto 7.646/2011, o prazo máximo
para efetivar a oferta ao SUS é de cento e oitenta dias.
Art. 3º 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. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

§ 2º O estado e os municípios fazem jus à parcela mensal correspondente a 1/12
(um doze avos) dos valores remanejados, conforme detalhamento disponível para consulta no
Sistema de Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade - SISMAC - endereço
eletrônico: http://sismac.saude.gov.br.
§ 3º A efetivação do remanejamento do recurso MAC, por meio desta Portaria, não
acarreta impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos
financeiros vigentes a partir da 1ª Parcela de 2019.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

MARCO ANTONIO DE ARAUJO FIREMAN

PORTARIA Nº 1.961, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2018

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO
E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE

Defere, de forma definitiva e em grau de
Reconsideração, a Adesão ao PROSUS, da Santa Casa de
Caridade de Bagé, com sede em Bagé (RS).

PORTARIA Nº 331, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018
Divulga a relação dos municípios/DSEI com vagas
remanescentes da chamada pública regida pelo
Edital SGTES/MS nº 18, de 19 de novembro de 2018,
para escolha dos médicos formados em instituições
de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no País, inscritos na seleção do Edital
SGTES/MS nº 22, de 7 de dezembro de 2018, no
Projeto Mais Médicos para o Brasil.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei nº 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 535/GM/MS, de 8 de abril de 2014, que atribui à
Secretaria de Atenção à Saúde a competência para o recebimento e condução dos Processos e
Recursos do PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013; e
Considerando a Nota Técnica nº 76/2018-CGAGPS/DCEBAS/SAS/MS, constante do
Processo nº 25000.044887/2016-44, que concluiu, na fase recursal, que foram atendidos os
requisitos constantes da Lei nº 12.873, de 24 de outubro de 2013 e demais legislações
pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida, de forma definitiva e em grau de Reconsideração, a Adesão ao
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), da Santa Casa de Caridade de Bagé, CNPJ nº 87.408.845/0001-07,
com sede em Bagé (RS).
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica sem efeito a Portaria nº 1.866/SAS/MS, de 5 de dezembro de 2017,
publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 246, de 26 de dezembro de 2017, seção 1, página
905.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso
das atribuições que lhe confere o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, e
considerando os termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de
2013, no âmbito do Projeto Mais Médicos para o Brasil, resolve:
Art. 1º Divulgar, no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br, a relação
dos municípios/DSEI com vagas remanescentes da chamada pública do Edital SGTES/MS nº
18, de 19 de novembro de 2018, para escolha dos médicos formados em instituições de
educação superior brasileiras ou com diploma revalidado no País, com inscrição confirmada
na seleção do Edital SGTES/MS nº 22, de 7 de dezembro de 2018, nos termos dos subitens
3.2.1 e 5.1.
Art. 2º Os candidatos de que trata o subitem 2.1.1 do Edital SGTES/MS nº
22/2018, deverão manifestar interesse na escolha dos municípios ofertados à alocação,
constantes na relação do art. 1º, através do SGP, procedendo à escolha dos municípios,
observadas as regras do item 3 do Edital e os prazo estabelecidos no cronograma
disponível no endereço eletrônico http://maismedicos.gov.br.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INSUMOS ESTRATÉGICOS

MARCELO HENRIQUE DE MELLO
PORTARIA Nº 332, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

PORTARIA Nº 82, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2018

Divulga a relação dos médicos formados em
instituições de educação superior brasileiras ou com
diploma revalidado no País, homologados na seleção
do Edital SGTES/MS nº 18, de 19 de novembro de 2018,
do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do
subitem 3.2.12 do Edital.

Torna pública a decisão de incorporar a
alfaelosulfase
para
pacientes
com
mucopolissacaridose tipo IVa (MPS IVa; síndrome de
Morquio A) 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 Incorporar a alfaelosulfase para pacientes com mucopolissacaridose tipo
IVa (MPS IVa; síndrome de Morquio A) no âmbito do SUS, mediante os seguintes
condicionantes:
1 - Protocolo de uso da alfaelosulfase estabelecido pelo Ministério da Saúde;
2 - atendimento e tratamento restritos a hospitais que integrem a Rede
Nacional de Pesquisa Clínica;
3 - registro dos dados clínicos e farmacêuticos em sistema nacional informático
do SUS;
4 - uso ad experimentum (reavaliação em 3 anos);
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152018122000187

Nº 244, quinta-feira, 20 de dezembro de 2018

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, no uso das
atribuições que lhe confere o Decreto nº 8.901, de 10 de novembro de 2016, e considerando os
termos da Portaria Interministerial nº 1.369/MS/MEC, de 8 de julho de 2013, no âmbito do
Projeto Mais Médicos para o Brasil, resolve:
Art. 1º Divulgar, no endereço eletrônico site http://maismedicos.gov.br, a relação
dos médicos formados em instituições de educação superior brasileiras ou com diploma
revalidado no País, homologados na seleção do Edital SGTES/MS nº 18, de 19 de novembro
de 2018, do Projeto Mais Médicos para o Brasil, nos termos do item 3.2.12 do Edital.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARCELO HENRIQUE DE MELLO
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