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ANEXO

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.644323/2014-64
Agenda Regulatória 2015-16: Não
Assunto: Proposta de Resolução para o ingrediente ativo F46

- FLUMIOXAZINA, contido na Relação de Monografias dos In-
gredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de
Madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de
agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.

Área responsável: Gerência Geral de Toxicologia - GG-
TO X

Relator: Renato Alencar Porto

CONSULTA PÚBLICA N° 191, DE 25 DE MAIO DE 2016

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
o art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3
de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto no art. 35 do
Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, resolve submeter à consulta
pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta
de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião rea-
lizada em 16 de maio de 2016, e eu, Diretor-Presidente Substituto,
determino a sua publicação.

Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apre-
sentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que
inclui a modalidade de aplicação foliar para cultura da batata, com
Limite Máximo de Resíduo (LMR) de 0,1 mg/Kg e Intervalo de
Segurança (IS) de 14 dias; inclui a cultura da cana-de-açúcar com a
modalidade de aplicação no sulco de plantio com LMR de 0,01
mg/kg e IS "não determinado devido à modalidade de emprego";
inclui a cultura da cenoura com a modalidade de aplicação foliar com
LMR de 0,01 mg/kg e IS de 07 dias; inclui a cultura do pimentão
com a modalidade de aplicação foliar com LMR de 0,1 mg/kg e IS de
07 dias; altera o LMR da cultura da berinjela para a modalidade de
aplicação foliar de 0,05 mg/kg para 0,1 mg/kg e IS de 14 dias para 07
dias; inclui a cultura do feijão-caupi com a modalidade de aplicação
foliar com LMR de 0,1 mg/kg e IS de 14 dias; inclui a cultura do
sorgo com a modalidade de aplicação foliar com LMR de 2,0 mg/kg
e IS de 03 dias e altera o LMR da cultura do sorgo para a modalidade
de aplicação em semente de 0,01 mg/kg para 2,0 mg/kg, mantendo-se
o IS "não determinado devido à modalidade de emprego" na mo-
nografia do ingrediente ativo T14 - Tiofanato-metílico.

Art. 2º A proposta de Resolução está disponível na íntegra
no site da Anvisa, no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br, e
as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito, em formulário
próprio, para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Gerência Geral de Toxicologia, SIA Trecho 5, Área Especial 57,
Brasília/DF, CEP 71.205-050; ou para o fax (61) 3462-5726; ou para
o e-mail cp.toxicologia@anvisa.gov.br

§1° O formulário para envio de contribuições permanecerá à
disposição dos interessados no endereço eletrônico http://www.an-
v i s a . g o v. b r / d i v u l g a / c o n s u l t a / i n d e x . h t m .

§2° As contribuições recebidas serão públicas e permane-
cerão à disposição de todos no site da Anvisa.

§3° As contribuições não enviadas no formulário de que trata
o parágrafo anterior ou recebidas fora do prazo não serão consi-
deradas para efeitos de consolidação do texto final do regulamento.

Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições
e, após a deliberação da Diretoria Colegiada, disponibilizará o re-
sultado da consulta pública no site da Anvisa.

Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e
razões de conveniência e oportunidade, articular-se com os órgãos e
entidades envolvidos e aqueles que tenham manifestado interesse na
matéria para subsidiar posteriores discussões técnicas e deliberação
final da Diretoria Colegiada

IVO BUCARESKY
Diretor-Presidente

Substituto

ANEXO

PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.309702/2012-08
Agenda Regulatória 2015-16: Não
Assunto: Proposta de Resolução para o ingrediente ativo T14

- Tiofanato-metílico, contido na Relação de Monografias dos In-
gredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de
Madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de
agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.

Área responsável: Gerência Geral de Toxicologia - GG-
TO X

Relator: Renato Alencar Porto

considerando a comprovação da fabricação dos saneantes
GRAMIZAP IMAZAPIR e ORIGINA NIM CITROMAX em de-
sacordo com o registro na Anvisa, por alterar/incluir informações não
autorizadas nos rótulos, pela empresa Citromax Indústria e Comércio
Ltda. - EPP, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a suspensão da fabricação, distribuição,
divulgação, comercialização e uso dos produtos GRAMIZAP IMA-
ZAPIR e ORIGINA NIM CITROMAX, fabricado pela empresa Ci-
tromax Indústria e Comércio Ltda. - EPP (CNPJ: 00.187.467/0001-
92).

Art. 2º Determinar que a empresa promova o recolhimento
do estoque existente no mercado, relativo ao produto descrito no art.
1º.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.385, DE 25 DE MAIO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, V e VI, e o art. 54,
I, § 1º 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:

considerando o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de
1976;

considerando o Laudo de Análise Fiscal inicial n.º
4433.00/2015, tornado condenatório em razão da empresa não ter
interposto recurso ou perícia de contraprova, emitido pela Fundação
Ezequiel Dias, que apresentou resultado insatisfatório nos ensaios de
contagem total de mesófilos e de rotulagem no que se refere a fór-
mula, para o lote C115/2015 do cosmético SHAMPOO ARGAN
FRIZON, 1L, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a suspensão da distribuição, comercia-
lização e uso do lote C115/2015 (Val 03/2018) do cosmético SHAM-
POO ARGAN FRIZON, 1L, fabricado por Aimer Cosméticos Ltda.
(CNPJ: 05.750.272/0001-22).

Art. 2º Determinar que a Aimer Cosméticos Ltda. promova o
recolhimento do estoque existente no mercado, relativo ao produto
descrito no art. 1º.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

RESOLUÇÃO - RE N° 1.387, DE 25 DE MAIO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, IV e o art. 54, I, §
1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Re-
solução 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;

Considerando determinação judicial proferida no âmbito do
Processo nº 1009424-44.2015.4.01.3400 - 4ª Vara Federal/DF, re-
solve:

Art. 1º Conceder à Empresa a prorrogação da validade do
Certificado de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos, objeto
da Resolução RE nº 2.671 de 20 de junho de 2012, publicada em 25
de junho de 2012.

Art. 2º A presente Certificação terá validade até 31 de agosto
de 2016.

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

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA
MOUTINHO

b) Garantir a plena divulgação dos eventos à sociedade no
intuito de assegurar a ampla participação da população em todo o
processo de elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico;

c) Fornecer e garantir estrutura física e logística para rea-
lização dos eventos de participação social;

d) Indicar representantes do quadro do Poder Público Mu-
nicipal, conforme orientações do Termo de Referência Funasa/2012
para Elaboração de PMSB, para compor o Comitê Executivo para
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico;

e) Indicar representantes do Poder Público Municipal, con-
forme orientações do Termo de Referência Funasa/2012 para Ela-
boração de PMSB, para compor o Comitê de Coordenação para
elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico;

f) Buscar e fornecer as informações solicitadas pela UFRN
que subsidiarão a elaboração dos produtos que compõem o Plano
Municipal de Saneamento Básico;

g) Elaborar o Plano Municipal de Saneamento Básico com o
apoio da equipe multidisciplinar da UFRN.

Art. 4º Fica o Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica -
NICT, da respectiva Superintendência Estadual, responsável pelo

acompanhamento e aprovação da execução física do Termo de Exe-
cução Descentralizada com a UFRN.

Art. 5º Os municípios que não atenderem aos itens esta-
belecidos na Portaria 134, de 19 de abril de 2016 serão excluídos da
seleção, a qualquer momento, a partir de emissão de nota da UFRN,
aprovada pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica, que re-
gistre a ausência do município nas capacitações ou o não cumpri-
mento das exigências quanto ao fornecimento de dados e desen-
volvimento das atividades de mobilização social.

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

MARCIO ENDLES LIMA VALE

ANEXO I

Municípios selecionados conforme Portaria Funasa 134 de 19 de abril
de 2016

Classificação Municípios Nota
1 Equador 2,9799
2 Brejinho 2,9370
3 Bodó 2,9205
4 São Fernando 2,8868
5 Lagoa Nova 2,8504
6 Baraúna 2,7409
7 Ta i p u 2,7107
8 Timbaúba dos Batista 2,6012
9 Poço Branco 2,5756
10 Vera Cruz 2.5623
11 Extremoz 2,5071
12 Maxaranguape 2,2517

Município Cadastro Reserva

Classificação Municipio Cadastro Reserva Nota
13 Lagoa de Pedras 1,8717

DIRETORIA DE CONTROLE E MONITORAMENTO
SANITÁRIOS

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.384, DE 25 DE MAIO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, V e VI, e o art. 54,
I, § 1º 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:

considerando os arts. 12, 59 e 67, I, da Lei nº 6.360, de 23
de setembro de 1976;

considerando o art. 7º, XV, da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro
de 1999;

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 423, DE 25 DE MAIO DE 2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso VIII do
Estatuto aprovado pelo Decreto nº 7.335, de 19 de outubro de 2010,
publicado no DOU de 20 de outubro de 2010, combinado com o art.
103, inciso VIII do Regimento Interno da Funasa aprovado pela
Portaria GM/MS nº 270, de 27 de fevereiro de 2014,

Considerando os critérios de elegibilidade e priorização es-
tabelecidos pela Portaria Funasa nº 134 de 19 de abril de 2016
dispõe:

Art. 1º Tornar pública a segunda etapa de seleção de mu-
nicípios do estado do Rio Grande do Norte para capacitação e ela-
boração de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB), ofe-
recendo assessoria, apoio, suporte, orientações e supervisão técnica
aos municípios na elaboração de seus planos, conforme ANEXO I
desta portaria.

Art. 2º Os municípios selecionados serão apoiados no âmbito
do Termo de Execução Descentralizada (TED 03/2015) formalizado
entre a Funasa e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte
(UFRN).

Art. 3º Conforme portaria de seleção, o município selecio-
nado deverá se comprometer em:

a) Elaborar, juntamente com a UFRN, o Plano de Mobi-
lização Social;

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 611, DE 25 DE MAIO DE 2016

Altera o prazo estabelecido na Portaria nº
1340/SAS/MS, de 1º de setembro de
2015.

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

Considerando a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011, que
altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor sobre a
assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em saúde no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando o Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de
2011, que dispõe sobre a Comissão Nacional de Incorporação de
Tecnologias no Sistema Único de Saúde (CONITEC) e sobre o pro-
cesso administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tec-
nologias em saúde pelo SUS, e dá outras providências;

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 bloco de
financiamento, com o respectivo monitoramento e controle;

Considerando a Portaria nº 2.848/GM/MS, de 6 de novembro
de 2007, que publica a Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
Órteses/Próteses e Materiais Especiais do SUS;

Considerando a avaliação técnica da Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC), do Departamento
de Atenção Especializada e Temática (DAET/SAS/MS), do Depar-
tamento de Regulação, Controle e Avaliação (DRAC/SAS/MS) e da
Assessoria Técnica da SAS; e

Considerando a Portaria nº 1.340/SAS/MS, de 1º de de-
zembro de 2014, que inclui procedimento na Tabela de Procedi-
mentos, Medicamentos, Órteses/Próteses e Materiais Especiais do
SUS, resolve:

Art. 1º Fica alterado, para 31 de dezembro de 2016, o prazo
estabelecido no art. 3º da Portaria nº 1.340/SAS/MS, de 1º de se-
tembro de 2014, referente ao financiamento do procedimento
02.06.01.009-5 - TOMOGRAFIA POR EMISSÃO DE PÓSITRONS,
por meio do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC,
com vistas a permitir a formação de série histórica necessária à sua
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