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DESPACHOS DO DIRETOR ADJUNTO
Em 31 de maio de 2012

O Diretor Adjunto, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto nos artigos 21, Inciso XVI, e 220, parágrafo 3º,
Inciso I, da Constituição Federal e artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990, com base na Portaria SNJ nº 08, de 06 de julho de
2006, publicada no DOU de 07 de julho de 2006, aprovando o
Manual da Nova Classificação Indicativa e na Portaria nº 1.220 de 11
de Julho de 2007, publicada no DOU de 13 de julho de 2007;

Processo MJ nº 08017.001475/2012-98
Novela: "SONAR SP 2012"
Emissora: MTV.
Classificação Pretendida: Livre
Tema: Musical

CONSIDERANDO que a emissora solicitou autoclassifica-
ção do programa como "Livre" em 19 de abril de 2012.

CONSIDERANDO que a obra estreou como Aquecimento
Sonar SP 2012 em 07 de maio de 2012, com apresentação regular do
símbolo correspondente à autoclassificação "livre".

CONSIDERANDO que a obra apresentou, ao longo do pe-
ríodo de monitoramento, conteúdos relacionados a consumo de dro-
gas lícitas, linguagem chula, menção de drogas ilícitas, nudez velada
- tendências de indicação incompatíveis com a classificação autoa-
tribuída pela emissora.

RESOLVO estender o prazo de monitoramento e indeferir o
pedido de autoclassificação e classificar o programa como "não re-
comendada para menores de 10 (dez) anos" por apresentar drogas e
linguagem imprópria.

Processo MJ nº 08017.001032/2012-05
Novela: "TOPWEB"
Emissora: MIX TV.
Classificação Pretendida: Livre
Tema: Universo Virtual

CONSIDERANDO que a emissora solicitou autoclassifica-
ção do programa como "Livre" em 26 de março de 2012.

CONSIDERANDO que a obra estreou em 11 de abril de
2012, com apresentação regular do símbolo correspondente à au-
toclassificação "livre".

CONSIDERANDO que a obra apresentou, ao longo do pe-
ríodo de monitoramento, conteúdos relacionados à ato violento, agres-
são verbal, apelo sexual linguagem chula, linguagem de conteúdo
sexual, menção a drogas ilícitas, nudez velada, obscenidade e des-
crição verbal do consumo de drogas ilícitas - tendências de indicação
incompatíveis com a classificação autoatribuída pela emissora.

RESOLVO estender o prazo de monitoramento e indeferir o
pedido de autoclassificação e classificar o programa como "não re-
comendada para menores de 12 (dez) anos" por apresentar violência
e linguagem imprópria.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 1.146, DE 1o- DE JUNHO DE 2012

Altera e acresce dispositivos à Portaria nº 971/GM/MS, de 17 de maio de 2012, para ampliar a cobertura da gratuidade no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando o Programa Brasil Carinhoso e a necessidade
de ampliar a cobertura da gratuidade no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, resolve:

Art. 1º O caput e o parágrafo único do art. 7º; o inciso IX do art. 20; o inciso III do art. 40 e o art. 57 da Portaria nº 971/GM/MS, de 15 de maio de 2012, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 7º No 'Aqui tem Farmácia Popular' e na 'Rede Própria', os medicamentos definidos para o tratamento da hipertensão arterial, 'diabetes mellitus' e/ou asma serão distribuídos gratuitamente aos

usuários.
Parágrafo único. Quando os medicamentos para hipertensão arterial, 'diabetes mellitus' e asma forem comercializados com preço de venda menor que o valor de referência definido no Anexo I desta Portaria,

o MS pagará 100% (cem por cento) do valor de venda.''(NR)
"Art. 20. (...).
(...);
IX - valor total da venda, do subsídio do MS, da parcela a ser paga pelo beneficiário e do custo-zero dos medicamentos para hipertensão arterial, 'diabetes mellitus' e asma;''(NR)
"Art. 40. (...).
(...);
III - deixar de cobrar do paciente o pagamento da sua parcela referente à compra do(s) medicamento(s) e/ou correlato(s), salvo para as dispensações de medicamentos indicados para hipertensão arterial,

'diabetes mellitus' e asma que poderá atingir até 100% do vr;''(NR)
"Art. 57. Os medicamentos para o tratamento de hipertensão arterial, 'diabetes mellitus' e asma serão dispensados gratuitamente pelas unidades da Rede Própria do PFPB.''(NR)
Art. 2º A Portaria nº 971/GM/MS, de 2012, passa a vigorar acrescida dos anexos I e II a esta Portaria.
Art. 3º Os recursos financeiros para a execução do disposto nesta Portaria são oriundos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar a Ação Programática 10.303.2015.8415.0001 - Manutenção e

Funcionamento das Farmácias Populares.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor no dia 4 de junho de 2012.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

ELENCO DE MEDICAMENTOS DO AQUI TEM FARMÁCIA POPULAR PARA O TRATAMENTO DE ASMA

Indicação: Asma

Princípio Ativo e concentração Unidade Farmacotécnica Valor de referência por unidade farmacotécnica Valor máximo para pagamento pelo MS

Sulfato de Salbutamol 5 mg/ml - Solução Inalação 1 (um) mililitro 0,88 0,88

Sulfato de Salbutamol 100 mcg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado 1 (uma) dose 0,10 0,10

Em 1o- de junho de 2012

O Diretor Adjunto, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto nos artigos 21, Inciso XVI, e 220, parágrafo 3º,
Inciso I, da Constituição Federal e artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990, com base na Portaria SNJ nº 08, de 06 de julho de
2006, publicada no DOU de 07 de julho de 2006, aprovando o
Manual da Nova Classificação Indicativa e na Portaria MJ nº 1.100,
de 14 de julho de 2006, publicada no DOU de 20 de julho de
2006;

Processo MJ nº 08017.001554/2012-07
Série: "GAME OF THRONES - A PRMEIRA TEMPORADA
C O M P L E TA "
Temporada: 1ª TEMPORADA
Representante: SET - Serviços Empresariais Ltda. EPP
Classificação Pretendida: Não recomendado para menores de 16
(dezesseis) anos
Tema: Batalha

CONSIDERANDO que a primeira temporada da série "GA-
ME OF THRONES" foi apresentada sob a forma de análise comum
por episódio, formando-se dez processos com seus respectivos nú-
meros de protocolo de 08017.001554/2012-07 a 08017.001563/2012-
90.

CONSIDERANDO que a análise dos episódios constatou
haver coerência temática entre eles.

CONSIDERANDO que a classificação indicativa tem como
objetivo transmitir aos cidadãos informação completa e de fácil com-
preensão sobre o conteúdo de diversões públicas.

CONSIDERANDO que, no presente caso, para melhor in-
formar aos cidadãos e em atenção aos princípios da razoabilidade, do
interesse público e da eficiência.

RESOLVO apensar os processos de número protocolar de
08017.001555/2012-43 a 08017.001563/2012-90 ao processo
08017.001554/2012-07, e deferir o pedido de análise comum dos
episódios aqui referidos, atribuindo a todos os episódios dessa tem-
porada a classificação única de "Não Recomendada para Menores de
16 (dezesseis) anos" por apresentar violência extrema, sexo e lin-
guagem imprópria.

DAVI ULISSES BRASIL SIMÕES PIRES

e tendo em vista a Resolução CGPC nº 14 de 1º de outubro de 2004,
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo MPAS
nº 44000.004202/94-78, comando nº 351740661 e juntada nº
352981943, resolve:

Nº 278 - Art. 1º Encerrar o Plano de Benefícios CREA - SE PREV,
CNPB nº 2004.0011-19, cessando-se os efeitos da Portaria SPC
nº177, de 15 de fevereiro de 2005, publicada no Diário Oficial da
União nº 31, de 16 de fevereiro de 2005, seção 1, página 17, ex-
clusivamente com relação ao plano mencionado.

Art. 2º Extinguir o código do CNPB - Cadastro Nacional de
Plano de Benefícios nº 2004.0011-19, do Plano de Benefícios CREA
- SE PREV, administrado pela BB Previdência - Fundo de Pensão
Banco do Brasil.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso I do art. 33 e o art. 5º, todos da Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de 2010,
e tendo em vista a Resolução CGPC nº 14 de 1º de outubro de 2004,
considerando as manifestações técnicas exaradas no Processo MPAS
nº 30000.002002/89-45, comando nº 348963079 e juntada nº
351266103, resolve:

Nº 279 - Art. 1º Encerrar o Plano de Benefícios Eletromar - CNPB nº
2005.0037-11, cessando-se os efeitos da Portaria SPC nº 215, de 11
de agosto de 2005, publicada no Diário Oficial da União nº 155, de
12 de agosto de 2005, seção 1, página 28.

Art. 2º Extinguir o código do CNPB - Cadastro Nacional de
Plano de Benefícios nº 2005.0037-11, do Plano de Benefícios Ele-
tromar, administrado pela EATONPREV Associação Previdenciária.

Art.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JOSÉ ROBERTO FERREIRA

RETIFICAÇÃO

Na Portaria MPS/PREVIC/DITEC nº 260, de 22/05/2012,
publicada no DOU nº 99, de 23/05/2012, seção 1, página 39, onde se
lê: "(...) Plano de Benefícios Especial nº 1, CNPB nº 1998.0059-92,
(...)", leia-se: "(...) Plano de Benefícios Especial nº 1, CNPB nº
1998.0059-92, administrado pela Bandeprev - Bandepe Previdência
Social (...)".

Ministério da Previdência Social
.

SUPERINTENDÊNCIA NACIONAL DE
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR
DIRETORIA DE ANÁLISE TÉCNICA

PORTARIAS DE 1o- DE JUNHO DE 2012

O DIRETOR DE ANÁLISE TÉCNICA, no uso das atri-
buições que lhe confere o inciso I do art. 33 e o art. 5º, todos da Lei
Complementar nº 109, de 29 de maio de 2001, e art. 23, inciso I
alínea "a", do Anexo I do Decreto nº 7.075, de 26 de janeiro de 2010,

Ministério da Saúde
.
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Brometo de Ipratrópio 0,25 mg/ml - Administração pulmonar, solução para inalação 1 (um) mililitro 0,27 0,27

Brometo de Ipratrópio 0,02 mg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado 1 (uma) dose 0,06 0,06

Dipropionato de Beclometasona 50 mcg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado 1 (uma) dose 0,13 0,13

Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/cápsula - Administração pulmonar, cápsulas inalantes 1 (uma) cápsula 0,25 0,25

Dipropionato de Beclometasona 200 mcg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado 1 (uma) dose 0,25 0,25

Dipropionato de Beclometasona 250 mcg/dose - Administração pulmonar, inalador doseado 1 (uma) dose 0,15 0,15

ANEXO II

ELENCO DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS DA REDE PRÓPRIA

Lt. MEDICAMENTO / CORRELATO A P R E S E N TA Ç Ã O UNIDADE DE CADASTRO PREÇO DE DISPENSAÇÃO (R$)

1 Salbutamol (Sulfato) 2mg/comp. Sulcado Comprimido 0,00

3 Salbutamol (Sulfato) 2mg/5ml/xpe. Frasco 120 ml 0,00

3 Salbutamol (Sulfato) 2mg/5ml/xpe. Frasco 125 ml 0,00

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
S U P L E M E N TA R

DIRETORIA COLEGIADA

DECISÕES DE 17 DE MAIO DE 2012

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.047194/2008-68
Operadora: SEPACO SAÚDE LTDA
Registro na ANS nº: 407224
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS

no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da DIDES
que determinou o pagamento da AIH nº 3506105541455 (compe-
tência 03/2006).

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.083020/2011-64
Operadora: SERMEDE SERVIÇO MÉDICO E DENTÁRIO

LT D A
Registro na ANS nº: 342505
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS

no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da DIDES
que determinou o pagamento das AIHS.

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.083027/2011-86
Operadora: SERVMED SAÚDE LTDA
Registro na ANS nº: 326356
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS

no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da DIDES
que determinou o pagamento das AIHS.

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.311853/2010-40
Operadora: SERVMED SAÚDE LTDA
Registro na ANS nº: 326356

Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS
no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da DIDES
que determinou o pagamento das AIHS.

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.083042/2011-24
Operadora: SOBAM CENTRO MÉDICO HOSPITALAR

LT D A
Registro na ANS nº: 356500
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS

no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da DIDES
que determinou o pagamento das AIHS.

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.083212/2011-71
Operadora: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO

SAÚDE
Registro na ANS nº: 006246
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DI-

PRO no julgamento do recurso administrativo em processo de res-
sarcimento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e
não provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da
DIDES que determinou o pagamento das AIHS.

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.350277/2010-56
Operadora: UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA
Registro na ANS nº: 412538
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS

no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da DIDES
que determinou o pagamento das AIHS.

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.350358/2010-56
Operadora: UNIMED CATANDUVA COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDICO
Registro na ANS nº: 351407

Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS
no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da DIDES
que determinou o pagamento das AIHS.

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.101250/2010-31
Operadora: UNIMED (RS) LITORAL SUL - SOCIEDADE

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
Registro na ANS nº: 300136
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DI-

PRO no julgamento do recurso administrativo em processo de res-
sarcimento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e
não provimento do recurso de 2ª instância, mantendo integralmente a
decisão da DIDES que determinou o pagamento da AIH nº
4306500038181 (competência 04/2006).

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.350292/2010-02
Operadora: UNIMED ALTO VALE COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDICO
Registro na ANS nº: 372561
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS

no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso, mantendo integralmente a decisão da DIDES
que determinou o pagamento da AIH nº 4207101427177 (compe-
tência 05/2007).

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE 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 deliberação através da 332ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária, realizada em 09 de maio de
2012, julgou o seguinte processo administrativo:

Processo nº: 33902.101026/2010-40
Operadora: UNIMED ARAGUARI COOPERATIVA DE

TRABALHO MÉDICO LTDA
Registro na ANS nº: 354325
Decisão: Aprovado à unanimidade o voto condutor da DIFIS

no julgamento do recurso administrativo em processo de ressarci-
mento ao SUS interposto pela Operadora, pelo conhecimento e não
provimento do recurso referente as AIHS nº 3106104375583 (com-
petência 04/2006) e 5206101604462 (competência 05/2006), man-
tendo integralmente a decisão da DIDES que determinou o paga-
mento das AIHS. Em relação as AIHS nº 3106107464328 (com-
petência 05/2006) e 3106108396226 (competência 06/2006), voto no
sentido de retirar a redução de 50% prevista na decisão de recon-
sideração da DIDES, tendo em vista não haver co-participação nos
referidos contratos.

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição
dos interessados na sede da ANS.
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