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7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
7.1. O presente Termo Aditivo ao Termo de Adesão e Compromisso poderá ser

rescindido, durante o prazo de vigência, por mútuo consentimento ou unilateralmente por
qualquer um dos partícipes, nas hipóteses previstas na Lei nº 12.871, de 22 de outubro de
2013 e nas demais normas de regência do Projeto Mais Médicos para o Brasil, mediante
manifestação encaminhada ao Ministério da Saúde.

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES
8.1. As eventuais alterações do presente Termo Aditivo ao Termo de Adesão e

Compromisso serão realizadas por meio de termo aditivo acordado entre os partícipes.
9. CLÁUSULA NONA - DA SOLUÇÃO DE LITÍGIOS
9.1. Eventual controvérsia surgida durante a execução do presente Termo

Aditivo ao Termo de Adesão e Compromisso poderá ser dirimida administrativamente
entre os partícipes, sempre com fulcro nas normas de regência do Projeto Mais Médicos
para o Brasil e no ordenamento jurídico vigente. E por estarem de pleno acordo, firmam
este instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza seus jurídicos
e legais efeitos.

Brasília-DF, ______de_________de_________.
_____________________________________________
DANIELA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária de Atenção Primária à Saúde Substituta
____________________________
PARTICIPANTE(A)

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS
ESTRATÉGICOS EM SAÚDE

CONSULTA PÚBLICA SCTIE/MS Nº 110, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2021

Ref.: 25000.031240/2021-10, 0024418207.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS

EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE torna pública, nos termos do art. 19 do Decreto nº
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
Sistema Único de Saúde - Conitec relativa à proposta de atualização do Protocolo Clínico e
Diretrizes Terapêuticas do Acidente Vascular Cerebral Isquêmico Agudo, apresentada pela
Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde - SCTIE/MS,
nos autos do processo de NUP 25000.031240/2021-10. Fica estabelecido o prazo de 20
(vinte) dias, a contar do dia útil subsequente à 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.

HÉLIO ANGOTTI NETO

PORTARIA SCTIE/MS Nº 76, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de excluir, no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, o cloridrato de
ranitidina solução injetável 25mg/mL, cloridrato de
ranitidina xarope 15mg/mL e cloridrato de ranitidina
comprimido 150mg.

Ref.: 25000.128664/2020-15, 0024576061.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS

EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos
arts. 20 e 23, do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Excluir, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o cloridrato de
ranitidina solução injetável 25mg/mL, cloridrato de ranitidina xarope 15mg/mL e cloridrato
de ranitidina comprimido 150mg.

Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec sobre essa tecnologia estará disponível
no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLIO ANGOTTI NETO

PORTARIA SCTIE/MS Nº 80, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de excluir, no âmbito do
Sistema Único de Saúde - SUS, o cloridrato de
clindamicina cápsula 300mg, fosfato de clindamicina
solução injetável 150mg/mL, sulfato de quinina
comprimido 500mg e dicloridrato de quinina solução
injetável 300mg/mL para tratamento de pacientes
diagnosticados com malária.

Ref.: 25000.102401/2021-67, 0024577354.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS

EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos
arts. 20 e 23, do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Excluir, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o cloridrato de
clindamicina cápsula 300mg, fosfato de clindamicina solução injetável 150mg/mL, sulfato
de quinina comprimido 500mg e dicloridrato de quinina solução injetável 300mg/mL para
tratamento de pacientes diagnosticados com malária.

Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - Conitec sobre essas tecnologias estará disponível
no endereço eletrônico: http://conitec.gov.br/.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLIO ANGOTTI NETO

PORTARIA SCTIE/MS Nº 81, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de não incorporar, no
âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o
bictegravir/entricitabina/tenofovir alafenamida para
o tratamento de pacientes adultos e pediátricos com
infecção pelo HIV-1 virologicamente suprimidos e
que apresentem doença renal crônica.

Ref.: 25000.061785/2021-51, 0024578479.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS ESTRATÉGICOS

EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais, e nos termos dos
arts. 20 e 23 do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011, resolve:

Art. 1º Não incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, o
bictegravir/entricitabina/tenofovir alafenamida para o tratamento de pacientes adultos e
pediátricos com infecção pelo HIV-1 virologicamente suprimidos e que apresentem doença
renal crônica.

PORTARIA SCTIE/MS Nº 83, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

Torna pública a decisão de excluir apresentações
do ácido nicotínico, da fluvastatina, da lovastatina,
da imiglucerase, da alfavelaglicerase, da
calcitonina, do pamidronato, do risedronato, da
tolcapona, da mesalazina, do hidróxido de alumínio
e da imunoglobulina humana; e de não excluir
apresentações da hidroxiureia e do cipionato de
hidrocortisona, no âmbito do Sistema Único de
Saúde - SUS.

Ref.: 25000.075866/2021-38, 0024579254.
O SECRETÁRIO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INSUMOS

ESTRATÉGICOS EM SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, no uso de suas atribuições legais,
e nos termos dos arts. 20 e 23, do Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011,
resolve:

Art. 1º Excluir, no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, os seguintes
medicamentos em suas apresentações:

I. ácido nicotínico em comprimidos de 250mg e 750mg de liberação
prolongada;

II. fluvastatina em cápsulas de 20mg e 40mg;
III. lovastatina em comprimidos de 10mg, 20mg e 40mg;
IV. imiglucerase como pó liofilizado injetável em frasco-ampola na

concentração de 200 U;
V. alfavelaglicerase como pó liofilizado para injetável em frasco-ampola na

concentração de 200 U;
VI. calcitonina como solução injetável em ampola nas concentrações de 50

UI e 100 UI;
VII. pamidronato como pó liofilizado para injetável em frasco-ampola na

concentração de 30mg;
VIII. risedronato em comprimidos revestidos de 5mg;
IX. selegilina em comprimidos revestidos ou drágeas de 10mg;
X. tolcapona em comprimidos revestidos de 100mg;
XI. mesalazina em pó para preparação extemporânea, suspensão ou solução

dermatológica para preparação de enema retal com 3g;
XII. hidróxido de alumínio em comprimidos de 300mg ou em suspensão oral

na concentração de 61,5mg/mL em frascos de 100mL, 150mL ou 240mL; e
XIII. imunoglobulina humana como pó liofilizado para solução injetável ou

solução injetável na concentração de 3g ou 6g.
Art. 2º Não excluir, no âmbito do SUS, os seguintes medicamentos em suas

apresentações: hidroxiureia em cápsulas de 500mg e cipionato de hidrocortisona em
comprimidos de 10mg e 20mg.

Art. 3º O relatório de recomendação da CONITEC sobre essas tecnologias
estará disponível no endereço eletrônico http://conitec.gov.br/.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

HÉLIO ANGOTTI NETO

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DECISÃO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da
Lei 9.961 de 28 de janeiro de 2000, em deliberação através da 9ª Reunião Extraordinária
da Diretoria Colegiada, realizada em 14 de dezembro de 2021, julgou o seguinte processo
administrativo:

Processo 33910.025667/2017-68.
Decisão: Aprovado por maioria o Voto nº 482/2021/ASSNT-DIOPE/DIRAD-

DIOPE/DIOPE, pelo reconhecimento do descumprimento do inciso II da cláusula quarta do
TCAC nº 005/2018, celebrado pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA EMDAGRO - ASSEM,
aplicando à compromissária a penalidade prevista na alínea "b" da cláusula quarta do TCAC
nº 005/2018, sem prejuízo da excepcional declaração de cumprimento do TCAC fundada na
teoria do adimplemento substancial, arquivando-se o processo administrativo sancionador
a e de extinção do ato objeto de apuração que estava nele expressamente elencado,
processo sancionador nº 25772.010351/2014-22. Vencido o Voto nº
5/2020/COAJU/ASSNT/DIFIS/ASSTF/DIRAD-DIFIS/DIFIS, no sentido de declarar integralmente
cumprido o TCAC nº 005/2018. Os autos do processo em epígrafe encontram-se à
disposição dos interessados.

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO
Diretor-Presidente

DECISÃO DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso VI do artigo 10 da
Lei nº 9.961, de 28 de janeiro de 2000, em sua 560ª Reunião Ordinária, de 27 de outubro
de 2021, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo: 33910.035915/2018-60
Interessada: João Ricardo Lima Larqué de Souza Lobo
Regime Especial: liquidação extrajudicial.
Operadora: SL Milênio Administradora de Plano de Saúde Ltda. - falida - CNPJ

nº 05.527.025/0001-61 e sem registro na ANS.
Decisão: Aprovado por unanimidade o VOTO Nº

75/2021/COCAL/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE, nos termos da NOTA TÉCNICA Nº
427/2021/COCAL/GERER/GGAER/DIRAD-DIOPE/DIOPE, pela aplicação das penalidades ao
ex-liquidante Sr. João Ricardo Lima Larqué de Souza Lobo em virtude da não apresentação
dos relatórios mensais sobre a condução do processo liquidatário da ex-operadora SL
Milênio Administradora de Plano de Saúde Ltda. - falida entre junho/2007 e março/2009:
(i) conversão de sua exoneração em destituição, por força do previsto no art. 22 da
Resolução de Diretoria Colegiada (RDC) nº 47, de 2001, c/c art. 31 da Lei nº 11.101, de
2005, e art. 31 da Resolução Normativa (RN) nº 316, de 2012; (ii) inabilitação por 5 (cinco)
anos para o exercício das funções de diretor fiscal, técnico ou liquidante extrajudicial, por
força do art. 3º, § 3º, c/c art. 6º da RN nº 109, de 2005, art. 30 da Lei nº 11.101, de 2005,
art. 31 da RN nº 316, de 2012, e art. 5º da RN nº 300, de 2012; e (iii) perda da
remuneração, por força do art. 24, § 3º, da Lei nº 11.101, de 2005, e art. 31, § 1º, da RN
nº 316, de 2012, devendo o ex-liquidante restituir as quantias já recebidas a esse título
durante toda a sua gestão à frente do processo liquidatário da ex-operadora SL Milênio
Administradora de Plano de Saúde Ltda. - falida.

PAULO ROBERTO REBELLO FILHO
Diretor-Presidente

Art. 2º O relatório de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, sobre essa tecnologia estará disponível
no endereço eletrônico http://conitec.gov.br/.

Art. 3º A matéria poderá ser submetida a novo processo de avaliação pela
CONITEC caso sejam apresentados fatos novos que possam alterar o resultado da análise
efetuada.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação

HÉLIO ANGOTTI NETO
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