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Considerando o disposto no Decreto nº 8.242 de 23 de maio de 2014, que
regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para dispor sobre o
processo de certificação das entidades beneficentes de assistência social e sobre
procedimentos de isenção das contribuições para a seguridade social;
Considerando as Portarias de nº 658/SAS/MS, de 28 de julho de 2015, nº
683/SAS/MS, de 6 de junho de 2016 e nº 1393/SAS/MS, de 11 de outubro de 2016,
constantes dos Processos nºs 25000.024653/2010-95, 25000.027646/2012-15 e
25000.132395/2015-24, que concederam a Renovação do CEBAS, para os períodos de
24 de agosto de 2009 a 23 de agosto de 2012, 24 de agosto de 2012 a 23 de agosto
de 2015 e 24 de agosto de 2015 a 23 de agosto de 2018, respectivamente;
Considerando o disposto no art. 140 ao art. 229 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;
Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou
entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do
fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre
toda a vigência do certificado; e
Considerando o Parecer Técnico nº 2/2020-DCEBAS/SAES/MS - FTS nºs 1869
a 1871, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.086683/2018-42, que concluiu
pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios contidos na Lei nº 12.101/2009, para
a manutenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, resolve:
Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (CEBAS), concedido à Associação Samaritano, CNPJ nº 60.544.244/0001-67, com
sede em São Paulo (SP).
§1º Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação do período
de 24 de agosto de 2009 a 23 de agosto de 2012 devem ser aplicados a contar do
fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 1º
de janeiro de 2012, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.
§2º. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação do período
de 24 de agosto de 2012 a 23 de agosto de 2015 devem ser aplicados a contar do
fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 24
de agosto de 2012, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.
§3º. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação do período
de 24 de agosto de 2015 a 23 de agosto de 2018 devem ser aplicados a contar do
fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 24
de agosto de 2015, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.
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 12.101/2009.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA CONJUNTA Nº 3, DE 17 DE JANEIRO DE 2020
Aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas
Homocistinúria Clássica.
O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE e o SECRETÁRIO DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS EM SAÚDE, no uso de suas atribuições,
Considerando a necessidade de se estabelecerem parâmetros sobre a
homocistinúria clássica no Brasil e diretrizes nacionais para diagnóstico, tratamento e
acompanhamento dos indivíduos com esta doença;
Considerando que os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas são resultado de
consenso técnico-científico e são formulados dentro de rigorosos parâmetros de qualidade e
precisão de indicação;
Considerando os registros de deliberação no 437/2019 e no 495/2019 e os relatórios
de recomendação no 448 - Abril de 2019 e no 504 - Dezembro de 2019 da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC), a atualização da busca e avaliação da
literatura; e
Considerando a avaliação técnica do Departamento de Gestão e Incorporação de
Tecnologias e Inovação em Saúde (DGITIS/SCTIE/MS), do Departamento de Assistência
Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF/SCTIE/MS) e do Departamento de Atenção
Especializada e Temática (DAET/SAES/MS), resolvem:
Art. 1º Fica aprovado o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas - Homocistinúria
Clássica.
Parágrafo único. O Protocolo objeto deste artigo, que contém o conceito geral da
homocistinúria clássica, critérios de diagnóstico, critérios de inclusão e de exclusão, tratamento
e mecanismos de regulação, controle e avaliação, disponível no sítio
http://portalms.saude.gov.br/protocolos-e-diretrizes, é de caráter nacional e deve ser utilizado
pelas Secretarias de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na regulação do
acesso assistencial, autorização, registro e ressarcimento dos procedimentos
correspondentes.
Art. 2º É obrigatória a cientificação do paciente, ou de seu responsável legal, dos
potenciais riscos e efeitos colaterais relacionados ao uso de procedimento ou medicamento
preconizados para o tratamento da homocistinúria clássica.
Art. 3º Os gestores estaduais, distrital e municipais do SUS, conforme a sua
competência e pactuações, deverão estruturar a rede assistencial, definir os serviços
referenciais e estabelecer os fluxos para o atendimento dos indivíduos com essa doença em
todas as etapas descritas na Portaria, disponível no sítio citado no parágrafo único do art. 1º.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
Secretário de Atenção Especializada à Saúde
DENIZAR VIANNA
Secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação
e Insumos Estratégicos Em Saúde

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 20, DE 13 DE JANEIRO DE 2020

PORTARIA Nº 29, DE 15 DE JANEIRO DE 2020

Indefere a Concessão do CEBAS, do Instituto Paulista
de Saúde para Alta Complexidade - IPSPAC, com sede
em Santo André (SP).

Indefere a Concessão do CEBAS, da Sociedade de
Apoio humanitário e Desenvolvimento dos Serviços
de Saúde - SHDSS, com sede em Amparo (SP).

O Secretário de Atenção Especializada 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 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 04/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.224247/2018-88, 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), do Instituto Paulista de Saúde para Alta Complexidade - IPSPAC,
CNPJ nº .22.536.235/0001-35, com sede em Santo André (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 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.

O Secretário de Atenção Especializada 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 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 19/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.106520/2019-74, 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 Sociedade de Apoio humanitário e Desenvolvimento dos
Serviços de Saúde - SHDSS, CNPJ nº 04.309.847/0001-03, com sede em Amparo (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 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.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 26, DE 14 DE JANEIRO DE 2020

PORTARIA Nº 36, DE 16 DE JANEIRO DE 2020

Indefere a Concessão do CEBAS, da Instituição
Frederico Leomil, com sede em Niterói (RJ).

Inclui atributo em medicamento do Componente
Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), na
Tabela
de
Procedimentos,
Medicamentos,
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do Sistema
Único de Saúde (SUS).

O Secretário de Atenção Especializada 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 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 20/2020-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000.159092/2019-82, 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 Instituição Frederico Leomil, CNPJ nº 27.764.554/0001-11,
com sede em Niterói (RJ).
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.

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria Conjunta nº 10/SAS/SCTIE, de 31 de outubro de
2017, que aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da Doença de Parkinson;
e
Considerando a avaliação da Coordenação-Geral do Componente Especializado da
Assistência Farmacêutica do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos
da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, resolve:
Art.1º Fica incluído o Código G20 da CID no medicamento 06.04.23.008-7 - Clozapina
100mg (por comprimido), da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e
Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS), a seguir especificado:
.

.

CÓDIGO /NOME
06.04.23.008-7 - CLOZAPINA 100 MG (POR COMPRIMIDO)

ALTERAÇÃO
INCLUIR CID: G20

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação com efeitos
operacionais no Sistema de Informação a partir da competência seguinte a sua
publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 37, DE 17 DE JANEIRO DE 2020

PORTARIA Nº 28, DE 15 DE JANEIRO DE 2020
Cancela o CEBAS, da Associação Samaritano, com
sede em São Paulo (SP).

Desabilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI), do Hospital Presbiteriano Dr. Gordon, do
município de Rio Verde (GO).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe
sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social; regula os
procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social;

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 195/SAS/MS, de 28 de março de 2008, que
reclassifica o número de leitos da Unidade de Tratamento Intensivo Tipo I para Tipo II;
Considerando a Portaria de Consolidação nº 3/GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que consolida as normas sobre as Redes do Sistema Único de Saúde;
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