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RESOLUÇÃO-RE Nº 1.470, DE 31 DE MAIO DE 2019

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.454, DE 30 DE MAIO DE 2019(*)

O Gerente-Geral de Toxicologia, Substituto, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 149, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Aprovar a avaliação toxicológica preliminar para fins de Registro Especial
Temporário (RET), conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O Gerente de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes,
Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art. 54, I, § 1º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de
dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Deferir os registros e as petições dos produtos saneantes, conforme
anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES

ITAMAR DE FALCO JUNIOR

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.471, DE 31 DE MAIO DE 2019

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

O Gerente-Geral de Toxicologia, Substituto, no uso das atribuições que lhe confere
o art. 149, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Aprovar, no âmbito da Anvisa, a avaliação de resíduos dos produtos
agrotóxicos, componentes e afins, conforme anexo.
Art. 2º A publicação do extrato desta avaliação de resíduos não exime a requerente do
cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agricultura
e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país, aplicável ao objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 4.749, DE 31 DE MAIO DE 2019
Dispõe sobre o cancelamento de empenhos inscritos em
restos a pagar e extinção dos instrumentos respectivos.
O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que
lhe conferem os incisos II e XII do art. 14 do Estatuto aprovado pelo Decreto nº 8.867, de 3
de outubro de 2016, publicado no Diário Oficial da União do dia 04 de outubro de 2016,
CONSIDERANDO a disponibilidade orçamentária insuficiente para execução dos
objetos pactuados nos instrumentos de transferência de recursos, cuja execução ultrapassa o
exercício financeiro, nos termos previstos no parágrafo único do Art. 10, da Portaria
Interministerial MP/MF/CGU nº 424, de 30 de dezembro de 2016;
CONSIDERANDO a determinação do Tribunal de Contas da União -TCU contida no
Acórdão nº 198/2013 - Plenário, de 20 de fevereiro de 2013, no sentido de que a Fundação Nacional
de Saúde implemente medidas para fins de cancelamento de instrumentos de transferência de
recursos celebrados há mais de um ano sem registro de execução física e financeira;
CONSIDERANDO a constatação de que foram celebrados instrumentos com
municípios integrantes de Região Metropolitana (RM) ou Região Integrada para
Desenvolvimento Econômico (RIDE), cujos objetos se enquadram nas Ações Orçamentárias
10GD (Sistemas de Abastecimento de Água), 10GE (Sistemas de Esgotamento Sanitário) e
10GG (Resíduos Sólidos Urbanos), infringindo disposições previstas nas leis orçamentárias;
CONSIDERANDO as conclusões contidas no relatório final apresentado pelo Grupo
de Trabalho, instituído pela Portaria nº 1.922 de 28 de fevereiro de 2019, com o objetivo de
apresentar propostas relativas ao encaminhamento dos instrumentos celebrados no âmbito
da Funasa, que se encontram nas situações elencadas na referida portaria, resolve:
Art. 1º. Determinar o cancelamento de empenhos inscritos em restos a pagar e o
consequente cancelamento dos respectivos instrumentos de transferência de recursos que se
enquadrem nas situações a seguir descritas:
I - celebrados nos exercícios de 2017 e 2018, oriundos de emenda coletiva, com
empenho parcial, sem desembolso por parte do concedente, sem execução física iniciada e sem
disponibilidade orçamentária suficiente para garantir a execução dos objetos pactuados (ANEXO I);
II - celebrados nos exercícios de 2017 e 2018 com Municípios integrantes de
Região Metropolitana (RM) ou Região Integrada para Desenvolvimento Econômico (RIDE),
que tenham seus objetos inseridos nas Ações Orçamentárias 10GD (Sistemas de
Abastecimento de Água), 10GE (Sistemas de Esgotamento Sanitário) e 10GG (Resíduos Sólidos
Urbanos), sem desembolso por parte do concedente e sem execução física (ANEXO II);
III - celebrados entre os exercícios de 2002 e 2016, ainda que vigentes no ano de
2019, sem desembolso por parte do concedente e sem execução física, excetuando-se da
presente medida aqueles instrumentos que, celebrados no exercício de 2016, tenha sido
apresentado projeto básico que se encontre em análise (ANEXO III);
IV - celebrados entre os exercícios de 2002 e 2016 sem desembolso por parte da
concedente, sem execução física iniciada, que tiveram suas vigências expiradas até 31 de
dezembro de 2018 (ANEXO IV).
Art. 3º O cancelamento dos empenhos inscritos em restos a pagar correspondentes
aos instrumentos de transferência de recursos de que trata a presente Portaria, constante dos
Anexos I, II, III e IV, deverá ocorrer imediatamente após sua publicação.
Art. 4º. As providências relativas à rescisão/cancelamento dos instrumentos de
transferência de recursos de que trata a presente Portaria deverão estar concluídas em até 90
(noventa) dias de sua publicação, não se admitindo prorrogação desse prazo.
Art. 5º Os anexos referidos no Art. 1º desta Portaria estão disponíveis no sítio oficial
desta Fundação (www.funasa.gov.br).
Art. 6º. Os casos omissos serão dirimidos pelo Presidente da Funasa.
Art. 7º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

GERÊNCIA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
PERFUMES, COSMÉTICOS E SANEANTES
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.438, DE 30 DE MAIO DE 2019(*)
O Gerente Substituto da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes,
Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao
disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal,
perfumes e cosméticos, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ITAMAR DE FALCO JUNIOR
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.439, DE 30 DE MAIO DE 2019(*)
O Gerente Substituto da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes,
Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao
disposto no art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art.1º Indeferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal,
perfumes e cosméticos, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ITAMAR DE FALCO JUNIOR
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.440, DE 30 DE MAIO DE 2019(*)
O Gerente Substituto da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes,
Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art.
54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art.1º Cancelar os registros dos produtos de higiene pessoal, perfumes e
cosméticos, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

RONALDO NOGUEIRA

ITAMAR DE FALCO JUNIOR

Ministério Público da União

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.452, DE 30 DE MAIO DE 2019(*)
O Gerente Substituto da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes,
Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art.
54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Conceder a revalidação automática do registro dos saneantes sob os
números de processos constantes no anexo desta Resolução, nos termos do § 6º do art. 12
da Lei nº. 6.360, de 1976.
Art. 2º A revalidação abrange os pedidos que ainda não foram objetos de
qualquer manifestação por parte da Anvisa.
Parágrafo único. Não constam do anexo desta Resolução os expedientes
protocolados fora do prazo estabelecido nos termos da Lei nº. 6.360, de 1976.
Art. 3º A revalidação automática não impedirá a continuação da análise da
petição de renovação de registro requerida, podendo a Administração, se for o caso,
indeferir o pedido de renovação e cancelar o registro que tenha sido automaticamente
revalidado, ou ratificá-lo deferindo o pedido de renovação.
Art. 4º Os saneantes revalidados podem ser consultados, assim como suas
apresentações válidas no link:
http://www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto/consulta_saneante.asp
Art. 5º Será considerada a data de revalidação do registro contada a partir do
final da vigência do período de validade anterior, de modo que não há interrupção na
regularidade do registro.
Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 450, DE 30 DE MAIO DE 2019
O SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, com fundamento no art. 6º XXVI do Regimento Interno Administrativo do MPF, aprovado pela Portaria SG/MPF nº 382, de 5/5/2015,
e conforme consta do Procedimento de Gestão Administrativa nº 1.00.000.017956/2018-22, resolve:
Art. 1º Aplicar à pessoa jurídica En-Sof Informática e Treinamento Ltda., inscrita
no CNPJ sob o nº 01.146.163/0001-40, a penalidade de suspensão temporária de
participação em licitação e impedimento de contratar com a Procuradoria Geral da
República, pelo prazo de 6 (seis) meses, com fundamento no art. 87 - III da Lei nº
8.666/1993, c/c o item 12.1.3 do Projeto Básico.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 20ª REGIÃO
PORTARIA Nº 211, DE 29 DE MAIO DE 2019
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, pelo procurador do Trabalho
subscrito, titular do 3º Ofício Geral da Procuradoria Regional do Trabalho da 20ª
Região/Sergipe (PRT20/SE), no uso de suas atribuições legais e considerando:
1. a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do
trabalho e da livre iniciativa como fundamentos da República Federativa do Brasil
(Constituição Federal - CF, art. 1º, incisos II, III e IV);
2. os objetivos fundamentais da República traçados no art. 3º da CF, com
destaque para a constituição de uma sociedade livre, justa e solidária, a erradicação
da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação (incisos I, III e IV);
3. os direitos e garantias fundamentais previstos no Título II da CF;
4. a valorização do trabalho humano como um dos fundamentos da ordem
econômica, ordem esta que tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados, entre outros, os princípios da função social da
propriedade, da defesa do meio ambiente, a redução das desigualdades regionais e
sociais e a busca do pleno emprego (CF, art. 170);
5. a observância das disposições que regulam as relações de trabalho e o
favorecimento do bem-estar dos trabalhadores como parâmetros de aferição da função
social da propriedade (CF, art. 186, incisos III e IV);

ITAMAR DE FALCO JUNIOR
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.453, DE 30 DE MAIO DE 2019(*)
O Gerente de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes,
Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art. 54, I, § 1º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de
dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Indeferir os registros e as petições dos produtos saneantes, conforme
anexo.
Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado
no site: http://www.anvisa.gov.br.
Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ITAMAR DE FALCO JUNIOR
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.
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