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RESOLUÇÃO - RE N° 1.237, DE 12 DE MAIO DE 2016(*)

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 121, VIII, e o art. 54, I do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 46, de 22 de outubro de
2015, e tendo em vista o disposto na Resolução da Diretoria Co-
legiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007, resolve:

Art.1º Indeferir a petição relativa a produtos fumígenos de-
rivados do tabaco, conforme anexo.

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

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

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

RESOLUÇÃO - RE N° 1.238, DE 12 DE MAIO DE 2016(*)

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 121, VIII, e o art. 54, I do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 46, de 22 de outubro de
2015, e tendo em vista o disposto na Resolução da Diretoria Co-
legiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007, 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.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

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

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE n° 999, de 20 de abril de 2016, publicada em DOU nº 77 de 25 de abril de 2016, Seção 1, página 39, e em Suplemento, página 88,
Onde se lê:

04861623000100 LUIZ GUILHERME SARTO-
RI & CIA LTDA EPP

25351296179201422 1562815169 817 MATERIAL - Cancelamento de Regis-
tro ou Cadastro a Pedido da Empresa

ESTOJO EM AÇO INOX PARA INSTRU-
MENTAL CIRÚRGICO

80083650050

Leia-se:

04861623000100 LUIZ GUILHERME SARTO-
RI & CIA LTDA EPP

25351739036201429 1562815169 817 MATERIAL - Cancelamento de Regis-
tro ou Cadastro a Pedido da Empresa

KIT DE INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS
PARA TRAUMA III

80083650052

Art. 1° Declarar o cancelamento de registro ou cadastra-
mento de produtos para a saúde/material de uso médico a pedido da
empresa sob os números de processos/números de registro/cadastro
constantes do anexo desta Resolução.

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

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

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

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.210, DE 12 DE MAIO DE 2016(*)

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 121, VIII, e o art. 54, I do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 46, de 22 de outubro de
2015, resolve:

Art. 1° Declarar a caducidade dos registros ou cadastros de
produtos para a saúde, abrangendo registros ou cadastros vencidos,
nos termos da Lei 6.360/76, sob os números de processos constantes
do anexo desta Resolução.

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

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

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

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.211, DE 12 DE MAIO DE 2016(*)

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 121, VIII, e o art. 54, I do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de fevereiro de 2016, e a
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 46, de 22 de outubro de
2015, resolve:

Art. 1° Deferir as petições relacionadas à Gerência Geral de
Tecnologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação
anexa, em atendimento à decisão da ação ordinária nº 51051-
50.2012.4.01.3400 - 21ª Vara Federal/DF, que confirma a antecipação
de tutela e determina à ANVISA a aceitar os certificados de boas
práticas estrangeiros ou seus congêneres, nas hipóteses em que os
pedidos de inspeção internacional feitos pelos filiados da ABIMED
(Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Equipa-
mentos, Produtos e Suprimentos Médico-Hospitalares) estejam pro-
tocolados e paralisados há mais de seis meses, sem prejuízo da ins-
peção internacional a ser feita posteriormente pela ANVISA para fins
de confirmação ou não da avaliação estrangeira.

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

FERNANDO MENDES GARCIA NETO

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

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 395, DE 13 DE MAIO DE 2016

Aprova os critérios e os procedimentos básicos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do programa de Resíduos Sólidos Urbanos.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 14, II e XII, do Anexo I, do Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U. de
20.10.2010, resolve:

Art. 1° Instituir o Processo Seletivo, considerando as metas definidas no âmbito do PPA 2016-
2019 e aprovando critérios e procedimentos, para priorização de repasse de recursos orçamentários e
financeiros para o programa de Resíduos Sólidos Urbanos considerando que:

I - O Programa de Resíduos Sólidos Urbanos contemplará ações voltadas ao gerenciamento de
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), classificados como aqueles gerados em atividades domésticas re-
sidenciais (urbanas ou rurais), de comércios e órgãos públicos equiparados aos resíduos domésticos e
aqueles gerados em serviços públicos de limpeza urbana. O Anexo I e o Manual de Orientações Técnicas
para elaboração de propostas para o programa de resíduos sólidos, disponível na página da Funasa na
internet www.funasa.gov.br, apresentam os eixos de atuação e os itens financiáveis para este pro-
grama.

Parágrafo Único: Para este processo seletivo, somente serão considerados pleitos que tenham
como objeto a aquisição de veículos e/ou equipamento, conforme descrito no Anexo I.

Art. 2° Os critérios de elegibilidade e prioridade para seleção e classificação de propostas
encontram-se elencados no Anexo I desta Portaria.

Art. 3° O processo seletivo obedecerá às etapas descritas a seguir:
I - Inscrição de propostas, via Carta-Consulta, no sistema da Funasa (SIGA), disponível no sítio

eletrônico http://ww.funasa.gov.br. O prazo para inscrição será de 30 dias corridos, a contar da data de
publicação desta Portaria.

a) O proponente que não possui cadastro e senha no sistema SIGA, ou que deseja atualizar os
dados cadastrais deverá preencher formulário disponível no sítio eletrônico http://www.funasa.gov.br e
enviar para csu@funasa.gov.br para obtenção da senha de acesso ao sistema.

II - Pré-seleção das cartas consulta pela Funasa;
III - Publicação do resultado e convocação dos municípios contemplados para inclusão de suas

propostas no SICONV (Sistema de Convênios do Governo Federal) e formalização dos convênios de
repasse dos recursos aprovados.

Art. 4° O proponente poderá inscrever uma Carta Consulta para o programa disponibilizado.
Parágrafo Único: Caso haja necessidade de correção da Carta Consulta já enviada, o proponente

deverá enviar nova versão, observando o prazo estipulado nesta Portaria, sendo as versões anteriores
desconsideradas e analisada apenas a última.

Art. 5º 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 cinquenta mil reais) e a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para aquisição
exclusiva de veículos e equipamentos.

Art. 6º Poderão ser enviadas propostas com o valor máximo de R$ 300.000,00 (trezentos mil
reais), exclusivamente para a aquisição de veículos destinados ao Sistema de Resíduos Sólidos.

Art. 7º O atendimento dos pleitos por parte da Funasa estará condicionado à disponibilidade e
à programação orçamentária, sendo que a Funasa poderá, a seu critério, solicitar alterações nos valores
das propostas, caso entenda necessário, objetivando permitir uma maior abrangência da ação, em função
do recurso orçamentário disponível.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO ENDLES LIMA VALE

ANEXO I

Programa de resíduos sólidos urbanos
1 - AÇÕES PROMOVIDAS
O Programa de Resíduos Sólidos Urbanos fomenta a execução dos seguintes itens:
Tabela 1- Ações passíveis de transferência de recursos

Itens
Coleta e transporte Aquisição de veículos para coleta e/ou transporte.
Destinação final - Unidade de recuperação de recicláveis Aquisição de veículos para coleta seletiva.
Destinação final - Unidade de compostagem Aquisição de veículos para coleta diferenciada.

Os proponentes deverão formular suas propostas por meio de Carta Consulta levando em
consideração as condições específicas exigidas, para cada tipo de ação de gerenciamento de resíduos
sólidos, passível de transferência de recursos (tabela I). Maiores informações poderão ser obtidas no
"Manual de orientações técnicas para elaboração de propostas para o Programa de Resíduos Sólidos"
disponível na internet, na página da Funasa: www.funasa.gov.br.

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 atenderem aos objetivos sociais e de salubridade ambiental.

Quando solicitada a aquisição de veículos de coleta e/ou transporte, e/ou a aquisição de
equipamentos para operacionalização da unidade de transbordo ou aterro sanitário, deverá ser com-
provada a existência da unidade de disposição final de resíduos sólidos.

Quando solicitada a aquisição de veículos para coleta seletiva 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.

O Proponente deverá apresentar no ato da celebração do convênio a Lei municipal específica
que institui o órgão colegiado de controle social dos serviços de saneamento, conforme Decreto nº 7.217,
de 21 de junho de 2010;

2 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Para efeito do presente processo seletivo, somente serão classificadas as propostas que cum-

prirem os requisitos listados a seguir:
I - Proposta que beneficie município que possua população de até 50.000 habitantes, excluindo

aqueles pertencentes à região metropolitana ou Região Integrada de Desenvolvimento Econômico (RI-
DE);

II - No caso de proposta que beneficie um consórcio intermunicipal, este deve estar constituído
sob a forma de associação 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 a
execução do projeto proposto;

suellen.silva
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III - Proposta que tenha anexado à Carta Consulta o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS, no
caso de municípios, ou o Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, no caso de Consórcios Intermunicipais, de acordo
com a Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010. Serão aceitos os Planos
Municipais de Saneamento Básico - PMSB, conforme § 1º do artigo
19 da Lei 12.305, respeitado o conteúdo mínimo previsto para o
PMGIRS.

IV - Proposta que tenha anexado à Carta Consulta a De-
claração de Não Privatização dos Serviços solicitados, não serão
passíveis de financiamento os sistemas de resíduos sólidos cujas ope-
rações estejam sob contrato de prestação de serviço com entidades
privadas com fins lucrativos;

V - Proposta que contemple a aquisição de veículos e que
tenha anexado, à Carta Consulta, planta destacando a(s) rota(s) de
coleta e o local de destinação;

VI - Proposta que tenha anexado, à Carta Consulta, Li-
cenciamento Ambiental de Operação (LO) da unidade já existente;

VII - Proposta que tenha anexado à Carta Consulta infor-
mações sobre capacidade técnica de operação e manutenção do em-
preendimento;

3 - CRITÉRIOS DE PRIORIDADE
As propostas elegíveis serão classificadas segundo os cri-

térios de prioridades definidos a seguir:
1 - Propostas que apresentarem soluções consorciadas in-

termunicipais;
2 - 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;

3 - Serão priorizados os municípios com maior índice de
incidência de dengue, constantes no Levantamento Rápido do Índice
de Infestação pelo Aedes aegypti (LIRA, 2014) elaborado pelo Mi-
nistério da Saúde;

4 - Serão priorizados os municípios com maior número de
domicílios particulares com renda de até três salários mínimos men-
sais (IBGE - Censo 2010);

5 - Serão priorizados os municípios com menor Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal - IDH-M constante no banco de
dados do PNUD (2000);

6 - Serão priorizados os municípios que comprovem a exis-
tência de cobrança de taxa ou tarifa exclusivamente relacionadas aos
serviços de manejo de resíduos sólidos.

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA
E INSUMOS ESTRATÉGICOS

DESPACHOS DO SECRETÁRIO
Em 25 de abril de 2016

Ref.: Processo n.º 25000.088320/2011-75.
Interessado: MARIA ALICE BERNARDO & CIA LTDA - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa MARIA ALICE BERNAR-
DO & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.323.539/0001-
06, localizada no Município de SANTA MARIANA/PR, do Programa
Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.128691/2011-05.
Interessado: DROGARIA & COSMÉTICOS SUPREMA CAVAL-
CANTE LTDA - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa DROGARIA & COSMÉ-
TICOS SUPREMA CAVALCANTE LTDA - ME, inscrita no CNPJ
sob o n.º 08.051.738/0001-90, localizada no Município de SÃO PAU-
LO/SP, do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Far-
mácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.185099/2011-01.
Interessado: F. FLAVIANNE F. DIAS - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa F. FLAVIANNE F. DIAS -
ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.263.481/0001-30, localizada no
Município de DOM PEDRO/MA, do Programa Farmácia Popular do
Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.572458/2009-33.
Interessado: BALLIM E DE CONTO LTDA - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-

FERE o descredenciamento da empresa BALLIM E DE CONTO
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.527.564/0001-51, lo-
calizada no Município de IGREJINHA/RS, do Programa Farmácia
Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.021246/2009-92.
Interessado: DROGARIA NINO LTDA - EPP.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa DROGARIA NINO LTDA -
EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.248.159/0001-18, localizada no

Município de CORONEL MACEDO/SP, do Programa Farmácia Po-
pular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.205901/2008-82.
Interessado: WILSON CAMPOVILA - EPP.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa WILSON CAMPOVILA -
EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 06.242.137/0001-39, localizada no
Município de OURINHOS/SP, do Programa Farmácia Popular do
Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.025932/2009-32.
Interessado: SAÚDE GENÉRICA - COMERCIAL DE MEDICA-
MENTOS LTDA - EPP.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa SAÚDE GENÉRICA - CO-
MERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ
sob o n.º 07.909.803/0001-02, localizada no Município de FORMO-
SA/GO, do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Far-
mácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.212970/2008-42.
Interessado: LIDIANI CRISTINA DE CASTILHO - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa LIDIANI CRISTINA DE
CASTILHO - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.363.483/0001-42,
localizada no Município de SÃO JOSÉ DO RIO PARDO/SP, do
Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Po-
p u l a r.

Ref.: Processo n.º 25000.016321/2009-01.
Interessado: CALLFARMA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS -
EIRELI - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa CALLFARMA COMÉRCIO
DE MEDICAMENTOS - EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º
08.011.373/0001-70, localizada no Município de CURITIBA/PR, do
Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Po-
p u l a r.

Ref.: Processo n.º 25000.082962/2010-80.
Interessado: DROGARIA SILVA & BRASILEIRO LTDA - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa DROGARIA SILVA & BRA-
SILEIRO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 11.684.060/0001-
97, localizada no Município de PARAGUAÇU/MG, do Programa
Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.204866/2008-84.
Interessado: PERFUMARIA SANTO SUDÁRIO LTDA - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa PERFUMARIA SANTO SU-
DÁRIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 23.119.886/0001-92,
localizada no Município de CONCEIÇÃO DO RIO VERDE/MG, do
Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Po-
p u l a r.

Ref.: Processo n.º 25000.143905/2006-06.
Interessado: ANA PAULA CURY FRANCISCO.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa ANA PAULA CURY FRAN-
CISCO, inscrita no CNPJ sob o n.º 62.721.451/0001-75, localizada no
Município de PIRAJU/SP, do Programa Farmácia Popular do Brasil -
Aqui Tem Farmácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.142641/2010-41.
Interessado: LAURO LIMA & CIA LTDA - EPP.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa LAURO LIMA & CIA LT-
DA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 27.035.054/0001-49, localizada
no Município de ALEGRE/ES, do Programa Farmácia Popular do
Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

Ref.: Processo n.º 25000.221587/2008-85.
Interessado: DROGARIA E PERFUMARIA CONTAGEM LTDA.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa DROGARIA E PERFUMA-
RIA CONTAGEM LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º
23.197.296/0001-88, localizada no Município de CONTAGEM/MG,
do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Po-
p u l a r.

Ref.: Processo n.º 25000.152579/2007-09.
Interessado: DROGARIA ROSAVIDA LTDA - ME.
Assunto: Solicitação de descredenciamento do Programa Farmácia
Popular - Sistema Co-pagamento.

1. O Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estra-
tégicos do Ministério da Saúde, no uso das competências atribuídas
pelo artigo 39, Inciso I da Portaria nº 111/2016, à vista da conclusão
jurídica após irregularidades apresentadas pelo estabelecimento, DE-
FERE o descredenciamento da empresa DROGARIA ROSAVIDA
LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 71.028.823/0001-73, lo-
calizada no Município de IBIRITÉ/MG, do Programa Farmácia Po-
pular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular.

EDUARDO DE AZEREDO COSTA

SECRETARIA DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE

PORTARIA Nº 221, DE 11 DE MAIO DE 2016

Divulga resultado complementar da seleção
de médicos residentes para participação no
curso de formação de preceptores para os
Programas de Residência na modalidade de
Medicina de Família e Comunidade
(RMFC), conforme disposto na Portaria
SGTES nº 139, de 18 de março de 2016.

O SECRETÁRIO DE GESTÃO DO TRABALHO E DA
EDUCAÇÃO NA SAÚDE - SUBSTITUTO, no uso das atribuições
legais que lhe confere o art. 55, do Anexo I, do Decreto nº 8.065, de
7 de agosto de 2013; e

Considerando a Portaria nº 139/SGTES/MS, de 18 de março
de 2016, que estabelece orientações e diretrizes para a concessão e
pagamento de bolsa-formação para os médicos-residentes participan-
tes do curso de formação de preceptores para os Programas de Re-
sidência na modalidade de Medicina de Família e Comunidade
(RMFC); e

Considerando a Portaria nº 210/SGTES/MS, de 10 de maio
de 2016, que divulga resultado da seleção de médicos residentes para
participação no curso de formação de preceptores para os Programas
de Residência na modalidade de Medicina de Família e Comunidade
(RMFC), conforme disposto na Portaria SGTES nº 139, de 18 de
março de 2016, resolve:

Art. 1º Divulgar, conforme Anexo a esta Portaria, o resultado
complementar da seleção dos médicos residentes para participação no
curso de especialização em preceptoria (no âmbito do Plano Nacional
de Formação de Preceptores para os Programas de Residência na
modalidade Medicina de Família e Comunidade, nos termos da Por-
taria SGTES nº 139, de 18 de março de 2016.

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

FELIPE PROENÇO DE OLIVEIRA


