CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS
COMITÊ TÉCNICO-EXECUTIVO

ATA DE REUNIÃO

Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, às quatorze
horas e trinta minutos, na sala de reuniões do 8º andar do Edifício Sede do Ministério da
Saúde, reuniu-se o Comitê Técnico-Executivo da Câmara de Regulação do Mercado de
Medicamentos - CMED, que contou com a participação dos senhores representantes dos
Ministérios da Saúde, da Justiça, da Fazenda, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior, da Casa Civil, da Secretaria-Executiva da CMED e do Gabinete do DiretorPresidente da ANVISA, tendo sido tratados os seguintes assuntos:

1.
O Coordenador do CTE iniciou a reunião destacando a importância da primeira
Consulta Pública realizada pela CMED. Na sequência o Secretário-Executivo fez uma breve
apresentação do Relatório de Análise das contribuições recebidas durante a Consulta Pública
para a proposta de alteração dos critérios de composição dos fatores para o ajuste de preços de
medicamentos.
A Minuta de Resolução e o Sumário-Executivo com o resumo do Relatório de
Análise de Contribuições em Consulta Pública deverão ser encaminhados pela SCMED a
todos os representantes para posterior deliberação do Conselho de Ministros.

2.
Outro tema importante apresentado pelo Secretário-Executivo foi a minuta de
Resolução que aprova os critérios para definição de preços iniciais de medicamentos sujeitos
aos procedimentos de registro e demais alterações elencadas na RDC Anvisa n.º 31, de 29 de
maio de 2014, RDC Anvisa n.º 43, de 19 de setembro de 2014 e Portaria GM/MS n.º 2.531 de
12 de novembro de 2014 e submetidos ao controle de preços da CMED (medicamentos
clones).
A Secretaria-Executiva comprometeu-se a encaminhar a Minuta de Resolução
e o Sumário-Executivo para posterior deliberação do Conselho de Ministros.

3.
No que concerne a necessidade de norma instituidora e reforma do banco
SAMMED foram apresentadas as minutas de Resolução e Comunicado.
A Minuta de Resolução e o Sumário-Executivo deverão ser encaminhados pela
SCMED a todos os representantes para posterior deliberação do Conselho de Ministros.
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Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e determinou-se a lavratura desta
Ata de Reunião que segue assinada por mim, Secretário-Executivo, e pelos demais
representantes.

LEANDRO PINHEIRO SAFATLE
Secretário-Executivo

LEONARDO BATISTA PAIVA
Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos
Ministério da Saúde

GABRIEL AIDAR
Subchefia de Análise e Acompanhamento
de Políticas Governamentais
Presidência da República

MARCELO RAMOS
Secretaria de Acompanhamento
Econômico
Ministério da Fazenda

MARCUS SIMÕES
Secretaria de Desenvolvimento da
Produção
Ministério do Desenvolvimento, Indústria
e Comércio Exterior

FABRÍCIO MISSORINO LÁZARO
Secretaria Nacional do Consumidor
Ministério da Justiça
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