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AT I V I D A D E / C L A S S E :
COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELA-

TOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SU-

JEITOS A CONTROLE ESPECIAL

Na Resolução - RE N.º 4.155, de 23 de outubro de 2014,
publicada no Diário Oficial da União n° 207, de 27 de outubro de
2014, Seção 1 Pag. 34 e Suplemento Pág. 61,

Onde se lê:
EMPRESA: CARLA FERNANDA BARNABE MONTEI-

RO DROGARIA
ME
ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA 2107
BAIRRO: MONTE ALEGRE CEP: 14051220 - RIBEIRÃO

P R E TO /
SP
CNPJ: 04.169.078/0001-95
PROCESSO: 25351.569800/2014-03 AUTORIZ/MS:

7.30512.9
ATIVIDADE/ CLASSE:
COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELA-

TO S / C O S M É -
TICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SU-

JEITOS A
CONTROLE ESPECIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

FA R M A C Ê U T I C O S
Leia-se:
EMPRESA: joao MONTEIRO DROGARIA ME
ENDEREÇO: RUA PADRE ANCHIETA 2107
BAIRRO: MONTE ALEGRE CEP: 14051220 - RIBEIRÃO

P R E TO / S P
CNPJ: 04.169.078/0001-95
PROCESSO: 25351.569800/2014-03 AUTORIZ/MS:

7.30512.9
AT I V I D A D E / C L A S S E :
COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELA-

TOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS, INCLUSIVE SU-

JEITOS A CONTROLE ESPECIAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
FA R M A C Ê U T I C O S

Na Resolução - RE N.º 4.157, de 23 de outubro de 2014,
publicada no Diário Oficial da União n° 207, de 27 de outubro de
2014, Seção 1 Pag. 34 e Suplemento Págs. 90 e 94,

Onde se lê:
EMPRESA: LIDER ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LT-

DA
ENDEREÇO: RUA DO ADVOGADO, 149
BAIRRO: JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 38412312 -

UBERLÂNDIA/
MG
CNPJ: 23.879.331/0035-98
PROCESSO: 25351.537239/2013-12 AUTORIZ/MS:

0.45646.4
ATIVIDADE/ CLASSE:
COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELA-

TO S / C O S M É -
TICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO SUJEITOS

AO
CONTROLE ESPECIAL
Leia-se:
EMPRESA: LIDER ORGANIZAÇÃO COMERCIAL LT-

DA
ENDEREÇO: RUA DO ADVOGADO, 149
BAIRRO: JARDIM DAS PALMEIRAS CEP: 38412312 -

UBERLÂNDIA/MG
CNPJ: 23.879.331/0035-98
PROCESSO: 25351.537239/2013-12 AUTORIZ/MS:

0.45646.4
AT I V I D A D E / C L A S S E :
COMÉRCIO ALIMENTOS PERMITIDOS/CORRELA-

TOS/COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS,INCLUSIVE SU-

JEITOS A CONTROLE ESPECIAL
DISPENSAÇÃO DE PLANTAS MEDICINAIS-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS-

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 28, DE 23 DE JANEIRO DE 2015

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso II e IV,
do Estatuto aprovado pelo Decreto nº. 7.335, de 19 de outubro de
2010, resolve:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INCIAIS
Artigo 1º. Delegar competência às Superintendências Es-

taduais para celebrar parcerias que não envolvam a transferência de
recursos financeiros, com entidades integrantes da Administração Pú-
blica Federal, Estadual, Municipal, do Distrito Federal, organizações
não governamentais e entidades privadas sem fins lucrativos, in-
clusive, consórcios públicos legalmente constituídos na forma da Lei
nº 11.107/05, visando o desenvolvimento de ações estruturantes, de
interesse recíproco e em regime de mútua cooperação, vinculadas à
área de saneamento e saúde ambiental da Funasa.

Parágrafo Único. A execução das atividades da cooperação
técnica será efetuada em conformidade com o disposto nesta Portaria,
mediante assinatura de Acordo de Cooperação Técnica específico
para cada caso, estabelecendo os deveres e as obrigações dos par-
tícipes em função de seu objeto, metas, ações e atividades a serem
executadas.

CAPÍTULO II
DIRETRIZES
Artigo 2º. A execução das atividades da cooperação técnica

levará em consideração os princípios e diretrizes contidos no Plano
Nacional de Saneamento Básico (Plansab), aprovado pelo Decreto nº
8.141, de 20 de novembro de 2013; Lei 8.080, de 19 de setembro de
1990, regulamentada pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011;
Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto nº
6.017, de 17 de janeiro de 2007 e Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de
2007, regulamentada pelo Decreto nº 7.217/ 2010 e Decreto nº 7.335,
de 19 de outubro de 2010:

I - a melhoria da eficiência da gestão e cobertura dos ser-
viços de saneamento;

II - o aprimoramento de políticas públicas urbanas com ên-
fase na gestão participativa;

III - a preservação e a conservação de recursos naturais;
IV - a articulação com outros programas do Governo Fe-

deral;
V - soluções de saneamento para prevenção e controle de

doenças;
VI - ações de promoção e proteção à saúde relacionadas com

as ações estabelecidas pelo Subsistema Nacional de Vigilância em
Saúde Ambiental.

CAPÍTULO III
DOS CRITÉRIOS DE PRIORIZAÇÃO
Artigo 3º. Havendo necessidade de priorização e seleção das

demandas formais poderão ser adotados os seguintes critérios:
I - municípios que não possuam a prestação e/ou gestão de

serviços em saneamento estruturada por meio de departamento, au-
tarquia municipal, empresa pública, sociedade economia mista, con-
sórcios públicos e outros;

II - municípios que prestam os serviços de saneamento por
meio de departamentos, autarquias municipais, bem como atendidos
por consórcios públicos;

III - municípios participantes de consórcio intermunicipal de
saneamento;

IV - municípios de população igual ou inferior a 50.000
habitantes;

V - municípios que tenham sido contemplados com inves-
timentos do Plano de Aceleração do Crescimento - PAC;

VI - municípios que possuam Plano Municipal de Sanea-
mento elaborado ou em elaboração;

VII - municípios em vulnerabilidade socioambiental, con-
siderados a partir de indicadores ou diagnósticos oficiais.

Parágrafo Único. As Superintendências Estaduais ou Pre-
sidência poderão, de acordo com a oportunidade e a conveniência,
utilizar-se de outros critérios.

CAPITULO IV
DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO E FORMALI-

ZAÇÃO
Artigo 4º. O Acordo de Cooperação Técnica será proposto

pelo interessado à FUNASA mediante apresentação dos seguintes
documentos:

I - ofício contendo o nome da pessoa jurídica interessada, nº
de registro de CNPJ, endereço da sede, nome da pessoa/autoridade
responsável, razões que justifiquem a celebração do Acordo de Co-
operação Técnica e o objetivo do acordo;

II - cópia do ato de nomeação/posse da pessoa/autoridade
responsável;

III - documento de RG e CPF da pessoa/autoridade res-
ponsável;

IV - plano de trabalho, contemplando simplificadamente,
metas, etapas e fases e seus respectivos prazos de execução;

V - minuta do Acordo de Cooperação Técnica para for-
malização da avença;

VI - manifestação da área jurídica do interessado acerca do
instrumento contratual.

Artigo 5º. O processo de formalização deverá ser instruído
com:

a) parecer da PGF/PFE do estado em questão, que deverá se
manifestar acerca dos aspectos legais relacionados às parcerias, con-
forme cada caso concreto;

b) manifestação do Superintendente ou Diretor de Depar-
tamento;

c) parecer do Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica-
NICT ou da chefia das divisões ou serviços, manifestando-se quanto
à suficiência de pessoal para realização das responsabilidades a serem
assumidas, considerando-se a natureza e complexidade das atividades
previstas, inclusive a qualificação profissional dos técnicos que es-
tarão envolvidos na execução da avença.

Artigo 6º. A execução das atividades/responsabilidades pre-
vistas no Acordo de Cooperação Técnica e respectivo Plano de Tra-
balho deverão guardar compatibilidade com as atribuições da Funasa,
podendo ser ajustado de acordo com a natureza da demanda, suas
peculiaridades, capacidade operacional e complexidade das ações a
serem assumidas pelas Superintendências Estaduais.

Artigo 7º. As atividades a serem desenvolvidas no cum-
primento do Acordo de Cooperação Técnica terão caráter exclusi-
vamente técnico não envolvendo, em qualquer hipótese, repasse de
recursos orçamentários e financeiros para o cumprimento das obri-
gações previstas.

CAPITULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 8º. O Acordo de Cooperação Técnica celebrado per-

mitirá o envolvimento e atuação de profissionais de outras Supe-
rintendências Estaduais e da Presidência da Funasa, mediante so-
licitação de apoio aprovada pelo Superintendente Estadual ou do
Diretor do Departamento ao qual foi solicitado.

Artigo 9º. A vigência do Acordo de Cooperação Técnica será
equivalente ao período previsto para a execução das metas, de acordo
com o Plano de Trabalho apresentado.

Artigo 10. O Acordo de Cooperação Técnica celebrado po-
derá ser rescindido, a qualquer tempo, mediante manifestação por
escrito e devidamente justificada pela parte interessada, sujeitando-se
à concordância da outra parte, sendo vedada a alteração do seu ob-
jeto.

Artigo 11. Para cada caso poderão ser adotados acordos
específicos observado-se os aspectos mencionados no artigo anterior,
atentando-se para que o OBJETO da avença guarde relação com as
competências da Funasa.

Artigo 12. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Artigo 13. Ficam revogadas as disposições em contrário.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

SUPERINTENDÊNCIA DE TOXICOLOGIA

RESOLUÇÃO - RE Nº 223, DE 23 DE JANEIRO DE 2015(*)

A Superintendente de Toxicologia da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe confere a Portaria
nº 1.111, de 03 de julho de 2014, a Portaria nº 1.666, de 10 de
outubro de 2014; de acordo com os incisos XI e XIII do Art. 13 do
Regulamento da ANVISA, aprovado pelo Decreto nº 3.029, de 16 de
abril de 1999; e tendo em vista o disposto no inciso I e no §1º do Art.
6º e no inciso IX do Regimento Interno da ANVISA, aprovado nos
termos do anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de 2014,
publicada no D.O.U. de 02 de junho de 2014; e considerando o
disposto no Art. 23 da Resolução RDC nº 90, de 27 de dezembro de
2007, republicada no D.O.U. de 28 de março de 2008, e suas al-
terações, resolve:

Art.1º Deferir as petições relativas a produtos fumígenos
derivados do tabaco, conforme anexo.

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

SÍLVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE

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

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 81, DE 23 DE JANEIRO DE 2015

Remaneja o limite financeiro anual refe-
rente à assistência de média e alta com-
plexidade hospitalar e ambulatorial do Es-
tado da Paraíba.

A Secretária de Atenção à Saúde-Substituta, no uso de suas
atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.097/GM/MS, de 22 de maio de
2006, que define a Programação Pactuada e Integrada da Assistência
em Saúde, alterada pela Portaria nº 1.699/ GM/MS, de 27 de julho de
2 0 11 ;

Considerando a Portaria nº 204/GM/MS, de 29 de janeiro de
2007, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos
federais para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de
financiamento; e

Considerando as planilhas encaminhadas pela Secretaria de
Estado da Saúde da Paraíba, por meio do Ofício nº 21/GSE-SES/PB,
de 08/01/2015, e as Resoluções CIB/PB nº 52, de 08/09/14, re-
solve:

Art. 1º Fica remanejado o limite financeiro anual referente à
assistência de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial
sob gestão estadual, conforme descrito no anexo I desta Portaria, e
sob gestão dos municípios, conforme detalhado nos anexos II, III e
I V.

§ 1º O total de recurso financeiro anual do Estado da Pa-
raíba, referente ao bloco de financiamento da atenção de média e alta
complexidade ambulatorial e hospitalar, corresponde a R$
677.587.220,34, assim distribuído:
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