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Nº 75 Ref. Processo MS/SIPAR nº 25000.037775/2013-94. Interessado: Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, CNPJ nº
06.706.246/0001-60. Decisão: À vista do que consta dos autos, adoto
como razões de decidir os fundamentos de mérito apresentados na
Nota Técnica nº 105/2015-CGCER/DCEBAS/SAS/MS, bem como as
razões de fato e de direito expostas pela Consultoria Jurídica, nos
termos do PARECER no 00382/2016/CONJUR-MPS/CGU/AGU, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela Santa Casa de Misericórdia de Parnaíba, CNPJ nº
06.706.246/0001-60, mantendo na íntegra a Portaria SAS/MS nº
1391, de 9 de dezembro de 2013.
Nº 76 - Ref. Processo MS/SIPAR nº 25000.065569/2013-74. Interessado: Associação dos Funcionários Públicos do Espírito Santo CNPJ nº 28.483.261/0001-29. Decisão: À vista do que consta dos
autos, adoto como razões de decidir os fundamentos de mérito apresentados na Nota Técnica nº 0325/2014-CGCER/DCEBAS/SAS/MS
bem como as razões de fato e de direito expostas pela Consultoria
Jurídica, nos termos do PARECER nº 0393/2016/CONJURMPS/CGU/AGU, e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ADMINISTRATIVO interposto pela Associação dos Funcionários Públicos
do Espírito Santo, CNPJ nº 28.483.261/0001-29, mantendo na íntegra
a Portaria nº 1.368, de 5 de dezembro de 2013.
RICARDO BARROS

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
INSTRUÇÃO NORMATIVA - IN Nº 14, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2016

1
SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
CONSULTA PÚBLICA Nº 4, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO A SAÚDE, torna pública,
nos termos do artigo 34, inciso II, c/c 59 do Decreto nº 4.176, de 28
de março de 2002, o Protocolo de Atenção à Saúde da Criança no
âmbito da Atenção Básica, Sistema Único de Saúde.
O texto em apreço encontra-se disponível no endereço
http://www.saude.gov.br/consultapublica. A relevância da matéria recomenda a sua ampla divulgação a fim de que todos possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.
Eventuais sugestões e considerações poderão ser encaminhadas ao Ministério da Saúde no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, exclusivamente para o
endereço eletrônico dab.protocolos@saude.gov.br, com especificação
do número desta Consulta Pública e do nome do anexo no título da
mensagem.
As contribuições deverão ser fundamentadas, inclusive com
material científico que dê suporte às proposições. Deve ocorrer, quando possível, o envio da documentação de referência científica e,
quando não for possível, o envio do endereço eletrônico da citada
referência científica para verificação na internet.
O Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) coordenará a avaliação das proposições apresentadas e a elaboração da
versão final consolidada do Protocolo de Atenção à Saúde da Criança
no âmbito da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, para fins
de posterior aprovação e publicação, com vigência em todo o território nacional.

Dispõe sobre a regularidade de uso dos insumos farmacêuticos ativos dispostos na
Instrução Normativa n° 3 de 28/06/2013
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art.15, III e IV aliado
ao art. 7º, III e IV, da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53,
VI, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I
da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de fevereiro de
2016, em reunião realizada em 30 de novembro de 2016, resolve:
Art. 1º Os insumos listados na Instrução Normativa nº 3, de
28 de junho de 2013, podem ser produzidos, importados, usados na
produção de medicamentos e comercializados, desde que haja o deferimento do registro ou a protocolização da petição de registro instruída com a documentação completa exigida pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 57, de 17 de novembro de 2009.
Parágrafo único. A possibilidade de produção, importação,
utilização e comercialização mediante protocolização não se aplica
aos registros de Insumos Farmacêuticos Ativos indeferidos, os quais
somente poderão ser produzidos, importados, usados na produção de
medicamentos e comercializados após deferimento do registro ou
dispensa do registro por ato da Diretoria Colegiada.
Art. 2º Ficam revogados o inciso III do art. 3° da Instrução
Normativa n° 3, de 28 de junho de 2013 e a Instrução Normativa n°
6, de 21 de dezembro de 2015.
Art. 3º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
Diretor-Presidente
DESPACHO DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 9 de dezembro de 2016
N° 132 - A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere o art. 15, III e IV, da Lei
nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o art. 53, IX, §§ 1º e 3º do Regimento
Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve aprovar
proposta de iniciativa em Anexo bem como dar conhecimento e publicidade ao processo de elaboração de proposta de atuação regulatória
da Agência, conforme deliberado em reunião realizada em 22 de novembro de 2016, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
CONSULTA PÚBLICA Nº 5, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2016
O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO A SAÚDE, torna pública,
nos termos do artigo 34, inciso II, c/c 59 do Decreto nº 4.176, de 28
de março de 2002, o Protocolo de Atenção as Doenças Crônicas Não
Transmissíveis com foco no risco cardiovascular no âmbito da Atenção Básica, Sistema Único de Saúde.
O texto em apreço encontra-se disponível no endereço
http://www.saude.gov.br/consultapublica. A relevância da matéria recomenda a sua ampla divulgação a fim de que todos possam contribuir para o seu aperfeiçoamento.
Eventuais sugestões e considerações poderão ser encaminhadas ao Ministério da Saúde no prazo de 20 (vinte) dias a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, exclusivamente para o
endereço eletrônico dab.protocolos@saude.gov.br, com especificação
do número desta Consulta Pública e do nome do anexo no título da
mensagem.
As contribuições deverão ser fundamentadas, inclusive com
material científico que dê suporte às proposições. Deve ocorrer, quando possível, o envio da documentação de referência científica e,
quando não for possível, o envio do endereço eletrônico da citada
referência científica para verificação na internet.
O Departamento de Atenção Básica (DAB/SAS/MS) coordenará a avaliação das proposições apresentadas e a elaboração da
versão final consolidada do Protocolo de Atenção as Doenças Crônicas Não Transmissíveis com foco no risco cardiovascular no âmbito
da Atenção Básica do Sistema Único de Saúde, para fins de posterior
aprovação e publicação, com vigência em todo o território nacional.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

Processo nº: 25351.487.452/2016-28
Agenda Regulatória 2015-2016: não é tema da agenda regulatória
Assunto: Proposta de iniciativa sobre a revogação da Instrução Normativa - IN nº 06/2015 e proposta de alteração da Instrução Normativa - IN nº 03/2013.
Área responsável: COIFA/GRMED/GGMED
Regime de Tramitação: Especial
Diretor Relator: Fernando Mendes Garcia Neto

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
RETIFICAÇÃO
Na Portaria Funasa nº 1202, de 9 de dezembro de 2016,
publicada no Diário Oficial da União, no dia 12 de dezembro de
2016, Seção 1, pág. 106:
Onde se lê: Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de Chagas. Leia-se: Melhorias Sanitárias Domiciliares.

Art. 2º Fica desabilitado o número de leitos de Cuidados
Intermediários do hospital a seguir relacionado:
Proposta SAIPS:
12.218
CNES: 2079119

Desabilita e habilita leitos da Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal Convencional- UCINCo do Centro de Ref da Saúde da Mulher de Ribeirão Preto MATER Ribeirão Preto (SP).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio de
2012, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de
Unidades Neonatal;
Considerando a Portaria nº 2.785/GM/MS, de 19 de novembro de 2013, que aprova a Etapa VIII do Plano de Ação da Rede
Cegonha do Estado de São Paulo e Municípios, e aloca recursos
financeiros para sua implementação; e
Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal Convencional- UCINCo do hospital
a seguir relacionado:
Proposta SAIPS:
12.218
CNES: 2079119
Leito: 28.02 UCINCo

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012016121300044

Hospital

Nº leitos

Centro de Ref da Saúde da Mulher de
R Preto MATER - Ribeirão Preto/SP
05

Hospital

Nº leitos

Centro de Ref da Saúde da Mulher
de R Preto MATER - Ribeirão Preto/SP

Leito: 28.01

05

Art. 3º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, terão suspensos os efeitos de
seu cadastramento.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.695, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2016
Exclui e habilita leitos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTIN do Hospital Nossa Senhora da Conceição - Associação Congregação de Santa Catarina Tubarão (SC).
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio de
2012, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de
Unidade Neonatal; e
Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica excluído o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal - UTIN do hospital a seguir relacionado:
CNES

Hospital

2491710

Hospital Nossa Senhora da Conceição - Associação Congregação de
Santa Catarina - Tubarão/SC

26.05

Nº leitos

07

Proposta
SAIPS

12.940

Art. 2º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal - UTIN do hospital a seguir relacionado:
CNES

Hospital

2491710

Hospital Nossa Senhora da Conceição - Associação Congregação de
Santa Catarina - Tubarão/SC

26.11

Nº leitos

Proposta
SAIPS

07

12.940

Art. 3º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, terão suspensos os efeitos de
sua habilitação.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 1.672, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2016

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
ANEXO

Nº 238, terça-feira, 13 de dezembro de 2016

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO
PORTARIA Nº 1.718, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2016
Reabilita o Hospital Angelina Caron de
Campina Grande do Sul (PR) como Centro
de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia - CACON com Serviço de Oncologia Pediátrica.
O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Portaria nº. 140/SAS/MS, de 27 de fevereiro
de 2014, que redefine os critérios e parâmetros para organização,
planejamento, monitoramento, controle e avaliação dos estabelecimentos de saúde habilitados na atenção especializada em oncologia e
define as condições estruturais, de funcionamento e de recursos humanos para a habilitação destes estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Considerando a manifestação favorável da Secretaria de Estado
da Saúde do Paraná e a aprovação no âmbito da Comissão Intergestores
Bipartite, por meio da Resolução nº 43, de 04 de abril de 2016; e
Considerando a avaliação da Secretaria de Atenção à Saúde Departamento de Atenção Especializada e Temática - Coordenação-Geral
de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas/DAET/SAS/MS, resolve:

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

