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Art. 1º. Determinar, como medida de interesse sanitário, a
interdição cautelar, em todo o território nacional, dos lotes 3591 (val.
08/2014 ) e 2810 (val. 02/2014 ) dos produtos Turbo Lyss Royal Lyss
e Redutor Reconstrutor Royal Lyss Gold respectivamente, fabricados
pela La Force Creative Produtos Naturais CNPJ 65.384.620/0001-17,
localizada na Avenida dos Engenheiros, 1370, Castelo, Belo Ho-
rizonte - MG.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação e vigorará pelo prazo de 90 (noventa) dias a contar de tal
data.

JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.964, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

O Diretor da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o De-
creto de nomeação de 31 de março de 2011, da Presidenta da Re-
pública, publicado no DOU de 1 de abril de 2011, o inciso VIII do
art. 15, e o inciso I e o § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado
nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354 da ANVISA, de 11 de
agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e a
Portaria nº 1.355, de 27 de agosto de 2013, publicada no DOU de 28
de agosto de 2013.

considerando os artigos 21, 22 e 23 do Decreto-Lei nº. 986,
de 21 de outubro de 1969;

considerando o item 7.1 do Anexo da RDC nº 277, de 22 de
setembro de 2005;

considerando o item 3.1 (subitens "a", "b", "e" e "f") do
Anexo da RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002;

considerando ainda que foram identificadas, na Internet, pu-
blicidades dos alimentos dispensados de registro Funchicalm e Fun-
chiped, atribuindo a eles indicações terapêuticas como alívio das
cólicas e da prisão de ventre dos bebês, não permitidas e não apro-
vadas para esses produtos, resolve:

Artigo 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
suspensão em todo território nacional, de todas as publicidades vei-
culadas em qualquer tipo de mídia, que atribuam propriedades te-
rapêuticas, funcionais ou de saúde aos alimentos Funchicalm, Fun-
chiped, Chicória Plus, Funchicol, Funchibaby, Funchinane ou simi-
lares, tendo em vista que para alimentos dispensados de registro,
incluindo os chás, não são permitidas tais alegações.

Artigo 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

JAIME CÉSAR DE MOURA OLIVEIRA

Art. 3° O processo seletivo obedecerá às etapas descritas a
seguir:

I - Cadastramento e envio das propostas, pelo proponente, no
Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV
(Anexo II);

II - Análise da viabilidade das propostas cadastradas;
III - Divulgação dos proponentes selecionados e convocação

para entrega de projetos.
§ 1° O prazo para encaminhamento das Propostas/Plano de

Trabalho, via SICONV, será de 30 dias a contar da data de publicação
desta Portaria.

§ 2° Serão válidas somente as propostas encaminhadas por
meio eletrônico e dentro do prazo estabelecido no § 1°.

§ 3° Serão selecionadas apenas propostas que contemplarem
soluções integradas para os sistemas a serem financiados abrangendo
os investimentos necessários, de forma que sejam capazes de entrar
em funcionamento adequado - da coleta a destinação final/disposição
final - imediatamente após a conclusão dos serviços, além de aten-
derem aos objetivos sociais e de salubridade ambiental.

§ 4° Serão selecionadas propostas enviadas por municípios
ou Consórcios intermunicipais constituídos pela maioria simples de
municípios com população de até 50.000 habitantes e que ao menos
um município de até 50.000 habitantes seja beneficiado com a
ação;

§ 5° Os proponentes selecionados serão convocados pos-
teriormente, em Portaria específica para a entrega dos projetos téc-
nicos e documentação necessária, a contar da data de sua publicação.
Aqueles que não apresentarem os projetos e documentação exigida,
no prazo estabelecido, terão suas propostas desclassificadas.

Art. 4° A transferência de recursos do Orçamento Geral da
União, em atendimento às ações do Programa de Resíduos Sólidos
pleiteadas, descritas no Anexo I desta Portaria, dar-se-á por meio de
celebração de Convênio.

Art. 5º Esta Portaria estará disponível, na íntegra, no site:
www.funasa.gov.br, e passa a vigorar na data de sua publicação.

FLÁVIO MARCOS PASSOS GOMES JUNIOR

ANEXO I

SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
Os critérios a seguir serão utilizados pela Funasa para a

seleção e classificação das propostas. Os proponentes deverão for-
mular suas propostas levando em consideração tais critérios, além de
atender as condições específicas exigidas, para cada tipo de ação de
gerenciamento de resíduos sólidos, passível de transferência de re-
cursos (tabela I). Estas condições estão descritas no "Manual de
orientações técnicas para elaboração de propostas para o Programa de
Resíduos Sólidos" disponível na internet, na página da Funasa:
w w w. f u n a s a . g o v. b r.

Tabela I - Ações passíveis de transferência de recursos

Itens
Coleta e transporte Aquisição de veículos e/ou equipamentos para coleta

e/ou transporte.
Construção de unidade de transbordo.
Aquisição de equipamentos para operacionalização da
unidade de transbordo.

Destinação final - Unidade de re-
cuperação de recicláveis

Construção de galpão de triagem.

Aquisição de veículos e/ou equipamentos para coleta
seletiva.
Aquisição de equipamentos para unidade de recupe-
ração de recicláveis.

Destinação final - Unidade de
compostagem

Construção de pátio de compostagem.

Aquisição de veículos para coleta diferenciada.
Aquisição de equipamentos para operacionalização
unidade de compostagem.

Disposição final - Aterro sanitário Construção de unidade de disposição.
Aquisição de equipamentos para a operacionalização
da unidade de disposição.

Quando solicitada a aquisição de veículos de coleta e/ou
transporte, a aquisição de equipamentos para operacionalização da
unidade de transbordo e/ou a construção da unidade de transbordo,
deverá ser comprovada a existência da unidade de disposição final de
resíduos sólidos. No caso da não existência de tal unidade, sua im-
plantação deverá fazer parte do objeto da proposta, acompanhada dos
documentos e projetos necessários.

Quando solicitada a aquisição de veículos para coleta se-
letiva ou diferenciada e/ou a aquisição de equipamentos para unidades
de destinação (galpão de triagem e pátio de compostagem), deverá ser
comprovada a existência de tais unidades. No caso da não existência
destas unidades, sua implantação deverá fazer parte do objeto da
proposta, acompanhada dos documentos e projetos necessários.

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE:
Serão elegíveis as propostas que atenderem às seguintes con-

dições mínimas:
I.Município que possui população de até 50.000 habitantes,

excluindo aqueles pertencentes à região metropolitana ou Região In-
tegrada de Desenvolvimento Econômico (RIDE),

II.Consórcio intermunicipal constituído sob a forma de as-
sociação pública e formados pela maioria simples de municípios com
população de até 50.000 habitantes e que ao menos um município de
até 50.000 habitantes seja beneficiado com o projeto proposto;

III.Os municípios deverão apresentar o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e os Consórcios Intermuni-
cipais, o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos no ato do cadastramento da proposta;

IV.O valor mínimo das propostas deve atender ao Art. 2º, do
decreto nº 6.170/2007 que veda a celebração de convênios para exe-
cução de obras e serviços de engenharia com valores inferiores a R$
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e a R$ 100.000,00 (cem
mil reais) para aquisição exclusiva de veículos e equipamentos.

CRITÉRIOS DE PRIORIDADE:
As propostas serão classificadas segundo os critérios de prio-

ridades definidos a seguir:
- Propostas que apresentarem soluções consorciadas inter-

municipais;
- Propostas que contemplem sistema de reciclagem (coleta

seletiva e unidade de recuperação de recicláveis), com a participação
de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de ma-
teriais reutilizáveis e recicláveis;

APRESENTAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS:
O resultado da seleção das propostas será divulgado em

Portaria específica, com convocação dos respectivos proponentes para
apresentação dos projetos técnicos e da documentação necessária,
conforme orientações contidas no "Manual de orientações técnicas
para elaboração de propostas para o Programa de Resíduos Sólidos -
Funasa", disponível na internet, na página da Funasa: www.funa-

s a . g o v. b r.

ANEXO II

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOS-
TA NO SICONV

Numero do órgão: 36211 - Fundação Nacional de Saúde
Código do Programa: 3621120130009
Objeto do Convênio: A Proposta deverá definir o objeto de

forma clara e precisa, incluindo todas as ações solicitadas, pois, uma
vez aprovado o Plano de Trabalho, o objeto do Convênio não será
passível de alteração e deverá ser cumprido integralmente.

Regra de Contrapartida: 2% a 4% de contrapartida.
Cronograma orçamentário do valor do repasse:
Deverá ser informado o valor de repasse que será empenhado

em 2013.
Prazo de Vigência:
Até 24 meses
Cronograma Físico:
O Plano de Trabalho deverá contemplar METAS e ETAPAS

compatíveis com a seqüência de execução de cada etapa definida no
cronograma físico, o qual deverá guardar coerência com o crono-
grama de desembolso, ambos em acordo com o número de parcelas e
seus respectivos percentuais, conforme definido na Portaria nº 902 de
02/07/2013 da Funasa.

A estrutura do cronograma deve ser construída conforme
especificação abaixo:

Para equipamentos:
Meta única: Aquisição de Equipamentos (*)
Etapa 1: Aquisição de Equipamentos X (descrever)
Etapa 1: Aquisição de Equipamentos Y (descrever)
Para veículos:
Meta única: Aquisição de veículos (*)
Etapa 1: Aquisição de veículo X (descrever)
Etapa 1: Aquisição de veículo Y (descrever)
Para obras:
Incluir as metas e as etapas detalhadas da obra.
As previsões de prazos para execução de cada etapa devem

tomar como base o início da execução do convênio.
Cronograma de desembolso para propostas de obras e ins-

talações (conforme Portaria nº 902, 02 de Julho de 2013):
Para valor até R$ 1.500.000,00:
1ª parcela: 50% do valor;
2ª parcela: 50% do valor.
Para valor acima de 1.500.000,00 e até 4.000.000,00
1ª Parcela da concedente: 40% do valor;
2ª parcela da concedente: 30% do valor;
3ª parcela da concedente: 30% restante do valor.
Para valor acima de 4.000.000,00:
1ª Parcela da concedente: 40% do valor;
2ª parcela da concedente: 20% do valor;
3ª parcela da concedente: 20% do valor;
4ª parcela da concedente: 20% restante do valor.
O mesmo procedimento acima deve ser adotado para con-

trapartida do proponente.
Plano de Aplicação Detalhado:
Tipo de Despesa
Cód. Natureza Despesa:
Para obras e instalações: 44905199
Para máquinas, utensílios e equipamentos diversos:

44905234 (container, caçamba estacionária)
Para máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários:

44905240 (trator de roda e esteira e afins)
Para veículos de tração mecânica: 44905252 (veículos para

coleta e transporte)
Para outros materiais permanentes: 44905299 (equipamentos

para unidades de recuperação de recicláveis e de compostagem).
Aba Projeto Básico/Termo de referência: Inserir todos os

documentos relacionados ao projeto básico quando convocado.
Aba Anexo - As propostas deverão conter os seguintes ane-

xos:
Quando solicitada proposta de aquisição de veículos de co-

leta e/ou transporte, a aquisição de equipamentos para operaciona-
lização da unidade de transbordo e/ou a construção da unidade de
transbordo, deverá ser comprovada a existência da unidade de dis-
posição final de resíduos sólidos (aterro sanitário) licenciada por
órgão ambiental competente ou outros documentos comprobatórios de
sua existência e/ou funcionamento.

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 1.224, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais que lhe confere
o Art. 15, inciso I, do Estatuto da Funasa aprovado pelo Decreto nº
7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U. de 20.10.2010, consi-
derando a necessidade de ajustes nos critérios de seleção, visando
aprimorar a competitividade, com a maior participação de municípios
proponentes, resolve:

TORNAR SEM EFEITO, a publicação da portaria nº 1203,
de 16/10/2013, publicada no DOU de 18/10/2013, que aprovou cri-
térios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos or-
çamentários e financeiros do Programa de Resíduos Sólidos Urbanos,
no que se refere à implantação de sistemas de gerenciamento de
resíduos sólidos e a Portaria nº 1207, de 17/10/2013, publicada no
DOU de 18/10/2013, que aprovou critérios de elegibilidade e prio-
ridade para aplicação de recursos orçamentários e financeiros do
Programa de Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde no que se
refere à Ação de Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares.

FLÁVIO MARCOS PASSOS GOMES JUNIOR

PORTARIA No- 1.225, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

Aprova os critérios e os procedimentos bá-
sicos para aplicação de recursos orçamen-
tários e financeiros, do programa de Re-
síduos Sólidos Urbanos, no que se refere à
implantação de sistemas de gerenciamento
de resíduos sólidos.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais que lhe confere
o Art. 15, inciso I, do Estatuto da Funasa aprovado pelo Decreto nº
7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U. de 20.10.2010, subse-
qüente, resolve:

Art. 1° Instituir o Processo Seletivo aprovando critérios e
procedimentos, para priorização de repasse de recursos orçamentários
e financeiros para o Programa de Resíduos Sólidos, no que se refere
às ações de implantação de coleta e transporte, de destinação final e
de disposição final, ambientalmente adequadas, constantes no Anexo
I desta Portaria.

Art. 2º O atendimento dos pleitos por parte da Funasa/MS
estará condicionado à disponibilidade e a programação orçamentária
sendo que a Funasa poderá, ao seu critério, solicitar alterações nos
valores das propostas, caso entenda necessário, objetivando permitir
uma maior abrangência da ação em função do recurso orçamentário
disponibilizado.

Parágrafo único - Os critérios de elegibilidade e priorização
para seleção e classificação de propostas encontram-se elencados no
Anexo I desta Portaria.

vitor.c.sousa
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Quando solicitada a aquisição de veículos para coleta se-
letiva ou diferenciada e/ou a aquisição de equipamentos para unidades
de destinação (galpão de triagem e pátio de compostagem), deverá ser
comprovada a existência de tais unidades licenciados por órgão am-
biental competente ou outros documentos comprobatórios de sua exis-
tência e/ou funcionamento.

Anexar:
Comprovações para fins de elegibilidade da proposta
Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos ou

Plano Municipal de Saneamento Básico que contemple a ação de
resíduos sólidos contendo o conteúdo mínimo conforme o artigo 19
da Lei 12.305/2010;

Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Só-
lidos;

Comprovações para fins de priorização da proposta
Contrato ou outros documentos comprobatórios da partici-

pação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis no sistema de reciclagem mu-
nicipal para fins de utilização como critério de prioridade.

PORTARIA No- 1.226, DE 22 DE OUTUBRO DE 2013

Aprova critérios de elegibilidade e priori-
dade para aplicação de recursos orçamen-
tários e financeiros do Programa de Aper-
feiçoamento do Sistema Único de Saúde no
que se refere à Ação de Implantação de
Melhorias Sanitárias Domiciliares.

O PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA FUNDAÇÃO NA-
CIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições legais que lhe confere
o Art. 15, inciso I, do Estatuto da Funasa aprovado pelo Decreto nº
7.335, de 19.10.2010, publicado no DOU de 20.10.2010 subsequente,
e;

Considerando as metas definidas no âmbito do PPA 2012-
2015, mais especificamente do Programa nº 2068 - Saneamento Bá-
sico - Objetivo 0610 - Iniciativa 02DR - Ação 7652 - Implantação de
Melhorias Sanitárias Domiciliares;

Considerando a ação de Melhoria Sanitária Domiciliar como
uma das estratégias para o controle de doenças e prevenção de agra-
vos, com redução da extrema pobreza e melhoria da qualidade de
vida da população, resolve:

Art. 1º - Aprovar os critérios de elegibilidade e prioridade
para aplicação de recursos orçamentários e financeiros, do Programa
de Saneamento Básico no que se refere à Ação de Implantação de
Melhorias Sanitárias Domiciliares, constante do Anexo I desta Por-
taria.

Art. 2º - Os proponentes deverão formular os pleitos com
base nos critérios estabelecidos nos Anexos desta Portaria e no "Ma-
nual de Orientações Técnicas para Elaboração de Propostas para o
Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares", disponíveis na pá-
gina da Funasa na Internet www.funasa.gov.br e efetuar o cadastro e
envio da proposta por intermédio do Sistema de Gestão de Convênios
e Contratos de Repasse - SICONV, disponível no site www.con-
v e n i o s . g o v. b r.

Art. 3º - O prazo para o envio de propostas/plano de trabalho
para análise no SICONV será de 30 dias a contar da data de pu-
blicação desta portaria.

Art. 4º - O atendimento dos pleitos por parte da Funasa/MS
estará condicionado à disponibilidade e a programação orçamentá-
ria.

Art. 5º - A Funasa poderá, ao seu critério, solicitar alterações
nos valores das propostas, caso entenda necessário, objetivando per-
mitir uma maior abrangência da ação em função do recurso or-
çamentário disponibilizado.

Art. 6º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FLÁVIO MARCOS PASSOS GOMES JUNIOR

ANEXO I

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO
DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

1 - INTRODUÇÃO
Os critérios e procedimentos estabelecidos pela FUNA-

SA/Ministério da Saúde para seleção de propostas são baseados em
dados de saneamento e indicadores de saúde que visam ampliar e
aprimorar os parâmetros de atuação da Instituição buscando maior
eficiência na aplicação de recursos orçamentários e financeiros, maior
impacto das ações na qualidade de vida e da saúde da população
brasileira.

As diretrizes constantes neste documento reafirmam o com-
promisso da FUNASA com a promoção e a proteção da saúde da
população brasileira em municípios até 50.000 (cinqüenta mil) ha-
bitantes.

2 - OBJETIVO:
Fomentar a construção/instalação de Melhorias Sanitárias

Domiciliares para controle de doenças e prevenção de agravos oca-
sionados pela falta ou inadequação das condições de saneamento
básico nos domicílios.

3 - Critério de elegibilidade:
Serão elegíveis as propostas de municípios com população

de até 50.000 habitantes segundo dados do IBGE/2010.
4 - Condições Específicas:
Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promo-

vidas nos domicílios, com o objetivo de atender às necessidades
básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações hidros-
sanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao
destino adequado dos esgotos domiciliares. "O Manual de Orien-

tações Técnicas para Elaboração de Propostas para o Programa de
Melhorias Sanitárias Domiciliares", disponíveis na página da Funasa
na Internet www.funasa.gov.br, apresenta os eixos de atuação e os
itens que poderão ser solicitados dentro do programa.

São passíveis de solicitação os itens de saneamento domi-
ciliar como, por exemplo: ligação domiciliar/intradomiciliar à rede de
abastecimento d'água, poço raso, cisterna para armazenamento de
água de chuva, reservatórios para armazenamento de água potável,
lavatórios, banheiros, pias de cozinhas, tanques de lavar roupa, filtros
doméstico, sanitários, tanque séptico/filtro biológico, sumidouros, va-
la de infiltração/filtração, ligação intradomiciliar à rede de esgota-
mento sanitário, recipiente para resíduos sólidos, -, dentre outros. O
valor mínimo das propostas deve atender ao Art. 2º, do decreto nº
6.170/2007 que veda a celebração de convênios para execução de
obras e serviços de engenharia com valores inferiores a R$
250.000,00 (duzentos e cinqüenta mil reais) não ultrapassando o valor
de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

5 - APRESENTAÇÕES DE PROJETO TÉCNICO E DO-
C U M E N TO S

As propostas selecionadas serão divulgadas em portaria es-
pecífica e convocadas à apresentação dos projetos técnicos e da do-
cumentação necessária conforme as orientações do "Manual de Orien-
tações Técnicas para Elaboração de Propostas para o Programa de
Melhorias Sanitárias Domiciliares", disponíveis na página da Funasa
na Internet (www.funasa.gov.br).

Documentos necessários:
-Ficha de Levantamento de Necessidades de MSD - LENE;
-Planta contendo os pontos georreferenciados dos domicílios

a serem beneficiados nas localidades indicadas;
-Projeto Técnico de Engenharia;
Deverá ser respeitado o princípio de continuidade na seleção

dos domicílios, evitando pulverização das melhorias.
Estão disponíveis no endereço eletrônico da Funasa www.fu-

nasa.gov.br modelos de documentos e de projetos técnicos completos
referentes aos itens de saneamento domiciliar financiáveis.

Os modelos disponibilizados não pretendem padronizar os
projetos, mas oferecer subsídios e sugestões devendo ser adequados à
realidade local sendo obrigatória a anotação da responsabilidade téc-
nica ART do projeto por técnico devidamente habilitado e indicado
pelo Município.

ANEXO II

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DE PROPOS-
TA NO SICONV

Numero do órgão: 36211 - Fundação Nacional de Saúde
Código do Programa: 3621120130008
Objeto do Convênio: Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares
Regra de Contrapartida: - 2% a 4% de contrapartida
Cronograma orçamentário do valor do repasse:
Deverá ser informado o valor de repasse que será empenhado em 2013.
Prazo de Vigência:
Até 24 meses
Cronograma Físico:
Exemplo:
Meta 1 : Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares
Etapa 1 Instalação de ligação domiciliar/intradomiciliar de água;
Etapa 2 Instalação de reservatório para armazenamento de água;
Etapa 3 construção de conjunto sanitário
Etapa 4 construção de fossa séptica/filtro biológico;
Etapa 5 Instalação de placa de obra.
Etapa 6 .....
Cronograma de desembolso:
Para Propostas com valor da obra até R$ 1.500.000,00:
-1ª parcela da concedente:
50% do valor;
-2ª parcela da concedente:
50% do valor.
Para valor acima de 1.500.000,00 e até 4.000.000,00
-1ª Parcela da concedente;
40% do valor;
-2ª parcela da concedente;
30% do valor;
-3ª parcela da concedente;
30% restante do valor.
Para valor acima de 4.000.000,00:
-1ª Parcela da concedente;
40% do valor;
-2ª parcela da concedente;
20% do valor;
-3ª parcela da concedente;
20% do valor;
-4ª parcela da concedente;
20% restante do valor.
Os mesmos procedimentos acima devem ser adotados para contrapartida do proponente.
Plano de Aplicação Detalhado:
Tipo de Despesa
Cód. Natureza Despesa:
Para Obras: 44905199
Aba Projeto Básico/Termo de referência: Inserir todos os documentos relacionados ao
projeto básico quando convocado.
Aba Anexa: Inserir os demais documentos relacionados ao convênio

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA No- 1.170, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013

Indefere o pedido de Concessão do Cer-
tificado de Entidade Beneficente de Assis-
tência Social (CEBAS), na área de saúde, à
Fundação José Peres, com sede em São Pe-
dro Dos Ferros (MG).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o disposto no inciso I do art. 21 c/c arts. 34 e

35, todos da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando o Decreto nº 2.536, de 6 de abril de 1998, e
suas alterações, que dispõe sobre a Concessão do Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos;

Considerando a competência prevista no art. 2º da Portaria nº
1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011;

Considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade do
Conselho Federal de Contabilidade; e

Considerando o Parecer Técnico nº 470/2013-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.052771/2010-93/MS
(CNAS nº 71000.088427/2009-19), que concluiu não terem sido aten-
didos os requisitos constantes nas NBC T 2.1.4, NBC T 3.6.2, NBC
T 19.5.1.1 e nos §§ 4º, 7º e incisos II e XI do art. 3º e incisos I, II,
IV e parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 2.536, de 6 de abril de
1998, suas alterações, e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferido o pedido de Concessão do Certificado
de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), na área de
Saúde, à Fundação José Peres, inscrita no CNPJ nº 24.872.459/0001-
43, com sede em São Pedro Dos Ferros (MG).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo legal de 30 (trinta)
dias, a contar da data da presente publicação, conforme prevê o art.
26 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

PORTARIA No- 1.171, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013

Arquiva a Representação Administrativa da
Secretaria da Receita Federal do Brasil
(SRFB/MF), em Vitória (ES), em desfavor
da Santa Casa de Misericórdia Jesus Maria
José, com sede em Muniz Freire (ES).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o art. 2º e § 5º do art. 45 da Portaria nº

1.970/GM/MS, de 16 de agosto de 2011; e
Considerando os termos da Nota Técnica nº 815/2013-CG-

CER/DCEBAS/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica arquivada a Representação Administrativa, for-

mulada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB), no
Município de Vitória (ES), recepcionada através do Processo Ad-
ministrativo nº 25000.066823/2013-51/MS, em desfavor da Santa Ca-
sa de Misericórdia Jesus Maria José, com sede em Muniz Freire (ES),
inscrita no CNPJ nº 27.081.629/0001-60, em razão da ausência de
competência do Ministério da Saúde em verificar o descumprimento
dos requisitos de isenção e aplicar a respectiva sanção.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

PORTARIA No- 1.172, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013

Arquiva o Processo Administrativo da San-
ta Casa de Misericórdia de Lagoa Santa,
com sede em Lagoa Santa (MG).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16

de agosto de 2011; e
Considerando os termos da Nota Técnica nº 811/2013-CG-

CER/DCEBAS/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica arquivado o Processo Administrativo nº

25000.160648/2013-98/MS, da Santa Casa de Misericórdia de Lagoa
Santa, CNPJ nº 03.409.366/0001-07, CNES nº 2120542, com sede em
Lagoa Santa (MG), em razão da entidade não ter demonstrado o
cumprimento dos requisitos da certificação, estabelecidos no art. 41
da Medida Provisória nº 446, de 7 de novembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR

PORTARIA No- 1.173, DE 21 DE OUTUBRO DE 2013

Arquiva o Processo Administrativo da As-
sociação Hospitalar Beneficente de Mode-
lo, com sede em Modelo (SC).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando o art. 2º da Portaria nº 1.970/GM/MS, de 16

de agosto de 2011; e
Considerando os termos da Nota Técnica nº 807/2013-CG-

CER/DCEBAS/SAS/MS, resolve:
Art. 1º Fica arquivado o Processo Administrativo nº

25000.160695/2013-31/MS, da Associação Hospitalar Beneficente de
Modelo, CNPJ nº 83.303.339/0001-94, CNES nº 2553066, com sede
em Modelo (SC), em razão da entidade não ter demonstrado o cum-
primento dos requisitos da certificação estabelecidos no art. 41 da
Medida Provisória nº 446, de 7 de novembro de 2008.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

HELVÉCIO MIRANDA MAGALHÃES JÚNIOR
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