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AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

ARESTO Nº 532, DE 19 DE MAIO DE 2016

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, com fundamento no art. 15, VI da Lei n. 9.782, de 26 de
janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei n. 9.784, de 29 de janeiro de
1999, aliado ao disposto no art. 53, VII do Regimento Interno apro-
vado nos termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada -
RDC nº. 61, de 3 de fevereiro de 2016, vem tornar públicas as
seguintes decisões administrativas recursais:

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A -
CNPJ/CPF: 09.296.295/0002-40

25759.000659/2012-04 - AIS: 0000898/12-2 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 12.000,00 (doze
mil reais); decisão, por unanimidade, em reunião ordinária pública -
ROP 025/2015, realizada no dia 03/12/2015;

BAYER S/A - CNPJ/CPF: 33.018.748/0001-70
25759.228077/2008-76 - AIS: 288972/08-2 - GGPAF/AN-

VISA
25759.228088/2008-56 - AIS: 288985/08-4 - GGPAF/AN-

VISA
Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-

nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 12.000,00 (doze
mil reais); decisão, por unanimidade, em reunião ordinária pública -
ROP 023/2015, realizada no dia 19 e 20/11/02015;

COMERCIAL DE AREIA VENCEDORA LTDA -
CNPJ/CPF: 89.024.624/0001-52

25751.291498/2009-48 - AIS: 373908/09-2 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 9.000,00 (nove mil
reais); decisão, por unanimidade, em reunião ordinária pública - ROP
002/2015, realizada no dia 22/01/2015;

DROGA- GIO LTDA ME - CNPJ/CPF: 68.031.368/0001-
50

25351.660722/2010-76 - AIS: 872648/10-5 - GGIMP1/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 12.000,00 (doze
mil reais); decisão, por unanimidade, em reunião ordinária pública -
ROP 020/2015, realizada no dia 09/10/2015;

EMBRAER - EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAU-
TICA S.A. CNPJ/CPF: 60.208.493/0001-81

25759.054734/2003-28 - AIS: 201286/03-3 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto modificando a pe-
nalidade anteriormente aplicada para advertência; decisão, por una-
nimidade, em reunião ordinária pública - ROP 001/2016, realizada no
dia 21/01/2016;

FUNDAÇÃO BUTANTAN - CNPJ/CPF: 61.189.445/0001-
56

25759.123106/2007-23 - AIS: 156783/07-7 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 6.000,00 (seis mil
reais); decisão, por unanimidade, em reunião ordinária pública - ROP
001/2016, realizada no dia 21/01/2016;

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 415, DE 19 DE MAIO DE 2016

Divulga os resultados alcançados das metas globais de desempenho institucional referente ao período de 16 de abril de 2015 a 15 de abril de 2016, para fins de cálculo do pagamento da
Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, da
Estrutura Remuneratória de Cargos específicos - GDACE e da Gratificação de Desempenho de Atividade em Infraestrutura - GDAIE devidas aos servidores do quadro de pessoal da Fundação
Nacional de Saúde - Funasa.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, VIII, do Anexo I, do Decreto n° 7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U., do dia 20
subseqüente, e tendo em vista o disposto na Lei n° 11. 355/2006, alterada pela Lei n° 11.907/2009, na Lei n° 11.784/08 e no Decreto n° 7.133, de 19 de março de 2010, resolve:

Art. 1° DIVULGAR o resultado final da Avaliação de Desempenho Institucional, mediante o alcance das metas globais, referente ao período de 16 de abril de 2015 a 15 de abril de 2016, para fins de cálculo
do pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, da Gratificação de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST, da Estrutura
Remuneratória de Cargos Específicos - GDACE e da Gratificação de Desempenho de Atividade em Infraestrutura -GDAIE devidas aos servidores do quadro de pessoal da Fundação Nacional de Saúde - Funasa, na
forma do anexo I desta Portaria.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MÁRCIO ENDLES LIMA VALE

ANEXO I

Metas Globais de Desempenho Institucional - 16/04/2015 a 15/04/2016

Meta Finalidade Fórmula de Cálculo Fonte Método de Aferição Resultado Esperado Valores Apurados Resultado Alcançado
Financiar 35 projetos de
Educação em Saúde Am-
biental com vistas à promo-
ção da saúde

Apoiar técnica e financeira-
mente municípios para a pro-
moção de ações de Educação
em Saúde Ambiental

Nº de projetos financiados SICONV Levantamento dos Convênios
celebrados para projetos de
Educação em Saúde Ambien-
tal selecionados por meio de
Edital de Chamamento

35 projetos financiados 82 projetos 234%

Apoiar 346 municípios no
controle da qualidade da
água para consumo humano

Garantir o padrão de potabi-
lidade da água

Somatório dos Municípios Relatório Técnico de ativida-
des - Superintendências Esta-
duais - SUEST

Planilha de resultados de
análises (acompanhamento)

346 Municípios apoiados 550 municípios 159%

Financiar 5 pesquisas com
vistas à Sustentabilidade dos
Serviços e Ações na área de
Saúde Ambiental

Promover aplicabilidade das
pesquisas às ações da Funasa

Nº de pesquisas financiadas SICONV e Relatório de ava-
liação das pesquisas

Levantamento dos convênios e/ou
outros instrumentos de transferên-
cia de recursos celebrados para
projetos de pesquisa selecionados
por meio de Edital de Chama-
mento

5 pesquisas financiadas 0 pesquisas financiadas 0%

GEROMA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
- CNPJ/CPF: 51.602.373/0001-73

25767.373923/2006-41 - AIS: 500383/06-1 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 10.200,00 (dez mil
e duzentos reais); decisão, por unanimidade, em reunião ordinária
pública - ROP 025/2015, realizada no dia 03/12/2015;

LABORATÓRIO AMERICANO DE FARMACOTERAPIA
S/A CNPJ/CPF: 61.150.819/0001-20

25351.257187/2008-28 - AIS: 325086/08-5 - GGPRO/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 37.000,00 (trinta e
sete mil reais), além de proibição de propaganda; decisão, por una-
nimidade, em reunião ordinária pública - ROP 020/2015, realizada no
dia 09/10/2015;

MAGISTRIS DO BRASIL LABORATÓRIO DERMOCOS-
MÉTICO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 03.758.957/0001-90

25759.033499/2012-28 - AIS: 0047928/12-4 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto para anular a de-
cisão recorrida; decisão, por unanimidade, em reunião ordinária pú-
blica - ROP 020/2015, realizada no dia 09/10/2015;

MANTECORP INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTI-
CA S.A. - CNPJ/CPF: 33.060.740/0001-72

25351.560819/2008-38 - AIS: 729650/08-9 - GGPRO/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), além de proibição de propaganda; decisão, por unani-
midade, em reunião ordinária pública - ROP 023/2015, realizada no
dia 19 e 20/11/02015;

MEDQUIMICA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A -
CNPJ/CPF: 17.875.154/0001-20

25351.516876/2008-80 - AIS: 674954/08-2 - GGPRO/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais), além de proibição de propaganda; decisão, por una-
nimidade, em reunião ordinária pública - ROP 025/2015, realizada no
dia 03/12/2015;

MINERADORA FAZENDA TRAÍRA LTDA - CNPJ/CPF:
04.848.410/0001-48

25351.483813/2008-30 - AIS: 633633/08-7 - GGPRO/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 7.000,00 (sete mil
reais), além de proibição de propaganda; decisão, por unanimidade,
em reunião ordinária pública - ROP 021/2015, realizada no dia
29/10/2015;

NEONUTRI SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS LTDA -
CNPJ/CPF: 02.403.427/0001-66

25351.250034/2009-18 - AIS: 321773/09-6 - GGPRO/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 9.000,00 (nove mil
reais), além de proibição de propaganda; decisão, por unanimidade,
em reunião ordinária pública - ROP 022/2015, realizada no dia
0 5 / 11 / 2 0 1 5 ;

NUTRIPLANTES COMERCIO DE PROD. NATURAIS LT-
DA-ME - CNPJ/CPF: 07.541.536/0001-63

25351.249791/2009-19 - AIS: 321486/09-9 - GFIMP/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 7.000,00 (sete mil
reais); decisão, por unanimidade, em reunião ordinária pública - ROP
022/2015, realizada no dia 05/11/2015;

PRODUTOS DIETETICOS NUTRICAO LTDA -
CNPJ/CPF: 51.385.755/0001-92

25351.000577/2010-71 - AIS: 000742/10-1 - GGPRO/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 12.000,00 (doze
mil reais), além de proibição de propaganda; decisão, por unani-
midade, em reunião ordinária pública - ROP 021/2015, realizada no
dia 29/10/2015;

SATA SERVIÇOS AUXILIARES DE TRANSPORTE AÉ-
REO S/A - CNPJ/CPF: 33.437.435/0015-52

25759.110090/2008-70 - AIS: 142049/08-6 - GGPAF/AN-
VISA

25759.110128/2008-12 - AIS: 142089/08-5 - GGPAF/AN-
VISA

Tornar nula a decisão recorrida para determinar o desapen-
samento dos processos e retorno à área técnica, onde deverão ser
proferidas novas decisões individualizadas; decisão, por unanimidade,
em reunião ordinária pública - ROP 020/2015, realizada no dia
09/10/2015;

VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS MÉDICOS LTDA. CNPJ/CPF: 04.718.143/0001-94

25759.606824/2007-31 - AIS: 756309/07-4 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto modificando a pe-
nalidade anteriormente aplicada para advertência; decisão, por una-
nimidade, em reunião ordinária pública - ROP 025/2015, realizada no
dia 03/12/2015;

YAMATO COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF:
60.571.577/0001-85

25767.172344/2012-51 - AIS: 0248148/12-1 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto minorando a pe-
nalidade de multa anteriormente aplicada para R$ 2.000,00 (dois mil
reais); decisão, por unanimidade, em reunião ordinária pública - ROP
025/2015, realizada no dia 03/12/2015;

YAMATO COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF:
60.571.577/0001-85

25767.170083/2012-71 - AIS: 0244842/12-4 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto modificando a pe-
nalidade anteriormente aplicada para advertência; decisão, por una-
nimidade, em reunião ordinária pública - ROP 020/2015, realizada no
dia 09/10/2015;

YAMATO COMERCIAL LTDA - CNPJ/CPF:
60.571.577/0001-85

25767.170199/2012-62 - AIS: 0245028/12-3 - GGPAF/AN-
VISA

Prover parcialmente o recurso interposto modificando a pe-
nalidade anteriormente aplicada para advertência; decisão, por una-
nimidade, em reunião ordinária pública - ROP 020/2015, realizada no
dia 09/10/2015;

JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
Diretor-Presidente

suellen.silva
Realce
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Conclusão do Caderno Didáti-
co/Técnico: Alternativas de Ges-
tão-Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água - SSAA

Promover a capacitação de técni-
cos e gestores municipais para
fins de sustentabilidade

Manual elaborado DENSP Documento apresentado Manual Elaborado Manual Elaborado 100%

dos sistemas simplificados de
abastecimento de água executados
diretamente pela Funasa

Conclusão do Caderno Didáti-
co/Técnico: Curso Técnico Opera-
cional-Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água - SSAA

Promover a capacitação de técni-
cos municipais e representantes
de comunidades para fins de

Manual elaborado DENSP Documento apresentado Manual Elaborado Manual Elaborado 100%

operação e manutenção dos siste-
mas simplificados de abasteci-
mento de água executados direta-
mente pela Funasa

Realização de 3 oficinas para Ca-
pacitação em Alternativas de Ges-
tão e Sustentabilidade dos Siste-
mas Simplificados de Abasteci-
mento de Água

Promover a capacitação de técni-
cos e gestores municipais para
fins de

N.º de oficinas realizadas DENSP Documento apresentado Oficinas realizadas 3 oficinas realizadas 100%

sustentabilidade dos sistemas sim-
plificados de abastecimento de
água executados diretamente pela
Funasa

A Avaliação Institucional corresponde a 80 pontos, que serão distribuídos conforme percentual de alcance atingido:

Desempenho Institucional
(%)

Pontuação final da Avaliação Institucional

Acima de 70 80 pontos
> 60 a 70 70 pontos
> 50 a 60 60 pontos
> 40 a 50 50 pontos
> 30 a 40 40 pontos
0 a 30 26 pontos

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 564, DE 19 DE MAIO DE 2016

Indefere a adesão ao Programa de Forta-
lecimento das Entidades Privadas Filantró-
picas e das Entidades sem Fins Lucrativos
que Atuam na Área da Saúde e que Par-
ticipam de Forma Complementar do Sis-
tema Único de Saúde (PROSUS), da As-
sociação Piauiense de Habilitação, Reabi-
litação, Readaptação-Associação Reabilitar,
com sede em Teresina (PI).

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

Considerando a Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013,
que instituiu o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na
Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema
Único de Saúde (PROSUS);

Considerando a Portaria nº 3.076/GM/MS, de 12 de de-
zembro de 2013, que delega competência ao Secretário de Atenção à
Saúde para execução do PROSUS;

Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de
2014, que estabelece normas para a execução no âmbito do Ministério
da Saúde, do PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro
de 2013;

Considerando a avaliação da instituição financeira oficial
federal que contraindica a viabilidade do Plano de Recuperação Eco-
nômica e Financeira da entidade nos termos do art. 42 da Lei
12.873/2013;

Considerando a Adesão ao PROSUS deferida, sob condição
resolutiva, da Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação,
Readaptação-Associação Reabilitar, CNPJ nº 07.995.466/0001-13; e

Considerando o Parecer Técnico nº 71/2016-CGAGPS/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.126939/2014-38/MS,
que concluiu pelo não atendimento do requisito disposto no inciso II
do art. 29 da Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a adesão ao Programa de Fortale-
cimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem
Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam de
Forma Complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS), da
Associação Piauiense de Habilitação, Reabilitação, Readaptação-As-
sociação Reabilitar, CNPJ nº 07.995.466/0001-13, com sede em Te-
resina (PI).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o § 3º do art.
30 da Lei n° 12.873/2013.

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

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 565, DE 19 DE MAIO DE 2016

Indefere a adesão ao Programa de Forta-
lecimento das Entidades Privadas Filantró-
picas e das Entidades sem Fins Lucrativos
que Atuam na Área da Saúde e que Par-
ticipam de Forma Complementar do Sis-
tema Único de Saúde (PROSUS), da As-
sociação Hospitalar Beneficente do Brasil,
com sede em Bilac (SP).

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

Considerando a Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013,
que instituiu o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na
Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema
Único de Saúde (PROSUS);

Considerando a Portaria GM/MS nº 3.076, de 12 de de-
zembro de 2013, que delega competência ao Secretário de Atenção à
Saúde para execução do PROSUS;

Considerando a Portaria GM/MS nº 535, de 8 de abril de
2014, que estabelece normas para a execução no âmbito do Ministério
da Saúde, do PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro
de 2013;

Considerando a avaliação da instituição financeira oficial
federal que contraindica a viabilidade do Plano de Recuperação Eco-
nômica e Financeira da entidade nos termos do art. 42 da Lei
12.873/2013;

Considerando a Adesão ao PROSUS deferida, sob condição
resolutiva, da Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, CNPJ nº
45.349.461/0001-02; e

Considerando o Parecer Técnico nº 75/2016-CGAGPS/DCE-
BAS/SAS/MS e o Despacho nº 69/2016/DCEBAS/SAS/MS, cons-
tantes do Processo nº 25000.129979/2014-31/MS, que concluíram
pelo não atendimento do requisito disposto no inciso II do art. 29 da
Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a adesão ao Programa de Fortale-
cimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem
Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam de
Forma Complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS), da
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil, CNPJ nº
45.349.461/0001-02, com sede em Bilac (SP).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o § 3º do art.
30 da Lei n° 12.873/2013.

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

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 566, DE 19 DE MAIO DE 2016

Indefere a adesão ao Programa de Forta-
lecimento das Entidades Privadas Filantró-
picas e das Entidades sem Fins Lucrativos
que Atuam na Área da Saúde e que Par-
ticipam de Forma Complementar do Sis-
tema Único de Saúde (PROSUS), da As-
sociação Beneficente Hospital São Lucas,
com sede em Guaraciaba (SC).

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

Considerando a Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013,
que instituiu o Programa de Fortalecimento das Entidades Privadas
Filantrópicas e das Entidades sem Fins Lucrativos que Atuam na
Área da Saúde e que Participam de Forma Complementar do Sistema
Único de Saúde (PROSUS);

Considerando a Portaria nº 3.076/GM/MS, de 12 de de-
zembro de 2013, que delega competência ao Secretário de Atenção à
Saúde para execução do PROSUS;

Considerando a Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de
2014, que estabelece normas para a execução no âmbito do Ministério
da Saúde, do PROSUS, de que trata a Lei nº 12.873, de 24 de outubro
de 2013;

Considerando a avaliação da instituição financeira oficial
federal que contraindica a viabilidade do Plano de Recuperação Eco-
nômica e Financeira da entidade nos termos do art. 42 da Lei
12.873/2013;

Considerando a Adesão ao PROSUS deferida, sob condição
resolutiva, da Associação Beneficente Hospital São Lucas, CNPJ nº
86.245.982/0001-05; e

Considerando o Parecer Técnico nº 62/2016-CGAGPS/DCE-
BAS/SAS/MS e o Despacho nº 59/2016/DCEBAS/SAS/MS, cons-
tantes do Processo nº 25000.124500/2014-71/MS, que concluíram
pelo não atendimento do requisito disposto no inciso II do art. 29 da
Lei n° 12.873, de 24 de outubro de 2013, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a adesão ao Programa de Fortale-
cimento das Entidades Privadas Filantrópicas e das Entidades sem
Fins Lucrativos que Atuam na Área da Saúde e que Participam de
Forma Complementar do Sistema Único de Saúde (PROSUS), da
Associação Beneficente Hospital São Lucas, CNPJ nº
86.245.982/0001-05, com sede em Guaraciaba (SC).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso
queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias
a contar da data da presente publicação, conforme prevê o § 3º do art.
30 da Lei n° 12.873/2013.

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

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO




