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b) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada a partir da epi-
cloridrina [CAS 106-89-8], ácido adípico [CAS 124-04-9], capro-
lactama [CAS 105-60-2], dietilenotriamina [CAS 111-40-0] e/ou eti-
lenodiamina [CAS 107-15-3];

c) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada a partir do áci-
do adípico [CAS 124-04-9], dietilenotriamina [CAS 111-40-0] e epi-
cloridrina [CAS 106-89-8], ou da mistura de epicloridrina com amô-
nia;

d) Resina poliamida-poliamina-dicloroetano, sintetizada a
partir do dicloroetano e uma amida do ácido adípico, caprolactama
[CAS 105-60-2] e dietilenotriamina [CAS 111-40-0];

e) Resina poliamida-poliamina-epicloridrina, sintetizada a
partir de epicloridrina [CAS 106-89-8], uma amida do ácido adípico
e diaminopropilmetilamina [CAS 105-83-9];

f) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada a partir de die-
tilenotriamina [CAS 111-40-0], ácido adípico [CAS 124-04-9], ácido
glutárico [CAS 110-94-1], ácido succínico [CAS 110-5-6] e epiclo-
ridrina [CAS 106-89-8];

g) Resina poliamida-epicloridrina, sintetizada a partir de die-
tilenotriamina [CAS 111-40-0], trietilenotetramina [CAS 112-24-3],
ácido adípico [CAS 124-04-9] e epicloridrina [CAS 106-89-8].

Nota: Os compostos listados nos subitens "a", "b", "c", "e",
"f" e "g" devem cumprir adicionalmente com as seguintes restrições:
Etilenoimina [CAS 151-56-4] não pode ser detectada na resina (limite
de detecção: 0,1 mg/kg); não podem ser detectados no extrato aquoso
do produto acabado: epicloridrina (limite de detecção: 1 mg/kg) e 1,3-
dicloro-2-propanol [CAS 96-23-1] (limite de detecção: 2 mg/L); e a
transferência de 3-monocloro-1,2-propanodiol [CAS 96-24-2] para o
extrato aquoso do produto final deve ser tão baixa quanto tecni-
camente possível, sendo que o limite de 12 mg/L não pode ser
ultrapassado.

3.5.1.4. Copolímero de hexametilenodiamina [CAS 124-09-
4] e epicloridrina [CAS 106-89-8], máx. 2,0%. Não podem ser de-
tectados no extrato aquoso do produto acabado: epicloridrina (limite
de detecção: 1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite de detecção: 2
µg/L). Não pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de de-
tecção: 0,1 mg/kg). A transferência de 3-cloro-1,2-propanodiol para o
extrato aquoso do produto acabado deve ser tão baixa quanto tec-
nicamente possível, sendo que o limite de 12 µg/L não pode ser
ultrapassado.

3.5.1.5. Copolímero de dietilenotriamina [CAS 111-40-0],
ácido adípico [CAS 124-04-9], 2-aminoetanol [CAS 141-43-5] e epi-
cloridrina [CAS 106-89-8], máx. 0,1%. Não podem ser detectados no
extrato aquoso do produto acabado: epicloridrina (limite de detecção:
1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-propanol (limite de detecção: 2 µg/L). Não
pode ser detectada etilenoimina na resina (limite de detecção: 0,1
mg/kg). A transferência de 3-cloro-1,2-propanodiol para o extrato
aquoso do produto acabado deve ser tão baixa quanto tecnicamente
possível, sendo que o limite de 12 µg/L não pode ser ultrapassado.

3.5.2. Umectantes
3.5.2.1. Sorbitol [CAS 50-70-4].
3.5.2.2. Sacarose [CAS 57-50-1], glucose [CAS 50-99-7] e

xarope de glucose.
3.5.2.3. Cloreto de sódio [CAS 7647-14-5], cloreto de cálcio

[CAS 10043-52-4].
Nota: As substâncias listadas em 3.5.2.1. a 3.5.2.3. podem

ser utilizadas em um total de até 7%. Os compostos utilizados como
umectantes devem atender aos requisitos de pureza estabelecidos para
aditivos alimentares, com exceção ao cloreto de sódio.

3.5.3. Corantes e branqueadores óticos
3.5.3.1. Óxido de ferro (III) [CAS 1309-37-1] e Hidróxido de

ferro [CAS 11113-66-9] que cumpram com as especificações dos
aditivos alimentares.

3.5.3.2. Podem ser empregados branqueadores ópticos per-
mitidos no "Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Materiais, Em-
balagens e Equipamentos Celulósicos em Contato com Alimentos"
nos materiais celulósicos multicamadas para uso em forno somente
nas camadas ou revestimentos externos, os quais não entram em
contato com o alimento e quando se garanta que não há migração
para o alimento nas condições previstas de uso.

3.5.4. Agentes de acabamento para a superfície em contato
direto com o alimento

3.5.4.1. Álcool polivinílico [CAS 9002-89-5] (viscosidade da
solução aquosa com 4%, mín. 5 mPa.s a 20ºC).

3.5.4.2. Alginato de sódio [CAS 9005-38-3]. Deve cumprir
com os limites de contaminantes previstos para esta substância no
"Regulamento Técnico MERCOSUL sobre Materiais, Embalagens e
Equipamentos Celulósicos em Contato com Alimentos".

3.5.4.3. Sal sódico de carboximetilcelulose tecnicamente pu-
ra [CAS 9004-32-4]. O teor de glicolato de sódio [CAS 2836-32-0]
não deve exceder 12%.

3.5.4.4. Resinas e elastômeros de silicone, desde que estes
obedeçam aos Regulamentos Técnicos MERCOSUL sobre Resinas e
Elastômeros. Di-n-octildimaleato de estanho e Di-n-octildilaureato de
estanho não podem ser usados como endurecedores.

3.5.4.5. Complexos de cloreto de cromo (III) com ácidos
graxos de cadeias lineares e saturadas de C14 ou maior, máx. 0,4 mg
de cromo por dm2. O extrato de água quente dos produtos acabados
não deve superar 4,0 mg de cromo (III) por dm2; e não deve ser
detectado cromo (VI).

3.5.4.6. Poliésteres de ácido tereftálico e dióis, assim como
poliamidas, de acordo com o Regulamento Técnico MERCOSUL
sobre materiais plásticos em contato com alimentos. Não podem ser
utilizados copolímeros de etileno, propileno e polietileno.

3.5.4.7. Folhas de alumínio, desde que elas sejam adequadas
para o uso e atendam ao Regulamento Técnico MERCOSUL sobre
Embalagens e Equipamentos Metálicos em Contato com Alimentos.

3.5.4.8. Copolímero de álcool vinílico e álcool isopropenílico
(viscosidade da solução aquosa com 4%, mín. 5 mPa.s a 20ºC) [CAS
30475-32-2 (polímero)].

3.5.4.9. Copolímero de perfluoroalquiletil acrilato, acetato de
vinila [CAS 108-05-4] e N,N'-dimetilamino-etil metacrilato [CAS
2867-47-2], máx. 0,6%.

3.5.4.10. Ésteres do ácido fosfórico e perfluoropolieter-diol
etoxilado [CAS 200013-65-6], máx. 1,5%.

3.5.4.11. Copolímero de 2-dietilaminoetilmetacrilato [CAS
105-16-8], 2,2'-etilenodioxidietildimetacrilato [CAS 105-16-8], 2-hi-
droxietilmetacrilato [CAS 868-77-9] e 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tride-
cafluoro-octilmetacrilato [CAS 2144-53-8], sal de ácido acético e/ou
málico, máx. 1,2%.

3.5.4.12. Copolímero de ácido metacrílico [CAS 79-41-4], 2-
hidroxietilmetacrilato [CAS 868-77-9], polietilenoglicol monoacrilato
[CAS 26403-58-7] e sal de sódio de 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tride-
cafluorooctil acrilato [CAS 17527-29-6], com um teor de flúor de
45,1%, max. 0,8%.

3.5.4.13. Acetato de polivinila [CAS 90003-20-7].
3.6. Materiais celulósicos para uso em forno de micro-on-

das
Além das substâncias listadas acima, podem ser usadas as

seguintes substâncias:
3.6.1. Agentes de retenção
3.6.1.1. Copolímero de dimetilamina e epicloridrina, máx.

0,25%
3.6.1.2. Copolímero de dimetilamina, etilenodiamina e epi-

cloridina, máx. 3%
Nota: o material celulósico elaborado com os estes agentes

de retenção deve cumprir adicionalmente com as seguintes restrições:
Etilenoimina [CAS 151-56-4] não pode ser detectada no produto
acabado (limite de detecção: 0,1 mg/kg). Não podem ser detectados
no extrato aquoso do produto acabado: epicloridrina (limite de de-
tecção: 1 mg/kg) e 1,3-dicloro-2-propanol [CAS 96-23-1] (limite de

detecção: 2 µg/l). A transferência de 3-cloro-1,2-propanodiol [CAS
96-24-2] para o extrato aquoso do produto acabado deve ser tão baixa
quanto tecnicamente possível, sendo que o limite de 12 µg/L não
pode ser ultrapassado.

3.6.2. Agentes de acabamento para a superfície em contato
direto com o alimento

3.6.2.1. Copolímero de dimetil tereftalato, etileno glicol, pro-
pano-1,2-diol, pentaeritritol, polietilenoglicol e éter de polietileno-
glicol e monometileno. O teor de ácido tereftálico deve ser de 24%.
Máx. 0,05 mg/dm2.

4. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS ENSAIOS DE
MIGRAÇÃO

4.1. O ensaio de migração deve ser realizado de acordo com
o procedimento descrito na Norma 14338:2003 - Paper and board
intended to come into contact with foodstuffs. Conditions for de-
termination of migration from paper and board using modified po-
lyphenylene oxide (MPPO) as a simulant.

4.2. O ensaio de migração deve ser realizado a temperatura
máxima de utilização e no tempo de cocção mais longo previstos para
a embalagem ou equipamento, considerando sempre o requisito do
item 2.6 das Disposições Gerais.

5. CONDIÇÕES ESPECÍFICAS PARA OS ENSAIOS DE
EXTRAÇÃO

Quando se realiza o ensaio de extração para determinar o
cumprimento dos requerimentos, a amostra deve ser previamente con-
dicionada em uma câmara fechada nas condições de tempo e tem-
peratura especificadas na tabela, de acordo com o uso previsto.

Tempo de contato Duração do condicionamento da amostra

t ≤ 30 min 30 min + 1min

30 min < t ≤ 1 hora

1 hora + 2 min

1 hora < t ≤ 2 horas 2 horas + 5 min
2 horas < t ≤ 24 horas 24 horas + 30 min

t > 24 horas 10 dias
Temperatura de contato Temperatura de condicionamento da amostra

T ≤ 5 °C 5°C ± 1ºC

5 °C < T ≤ 20 °C

20 °C ± 1ºC

20 °C < T ≤ 40 °C

40 °C ± 1ºC

40 °C < T ≤ 70 °C

70 °C ± 2ºC

70 °C < T ≤ 100 °C

100 °C ± 3ºC

100 °C < T ≤ 121 °C

121 °C ± 3ºC

121 °C < T ≤ 130 °C

130 °C ± 3ºC

130 °C < T ≤ 150 °C

150 °C ± 3ºC

T > 150 °C

175 °C ± 3ºC

CÂMARA DE MEDICAMENTOS
S E C R E TA R I A - E X E C U T I VA

DECISÃO Nº 7, DE 28 DE JUNHO DE 2016

A SECRETARIA-EXECUTIVA DA CÂMARA DE REGU-
LAÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS (CMED), com ful-
cro no inciso XIV do art. 6º da Lei n.º 10.742/2003, no exercício da
competência que lhe confere o inciso VIII do art. 12 da Resolução
CMED n.º 3/2003, decide:

Acolher o Relatório n.º 60/2016/SE/CMED, de 17 de
junho de 2016, referente ao Processo Administrativo n.º
25351.548347/2013-62, e adotar como razão de decidir os fun-
damentos nele contidos, para condenar a empresa VIDAFARMA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, cuja atual
razão social é VDM OPERAÇÕES LOGÍSTICAS EIRELLI
(CNPJ 06.219.575/0001-57) à multa de R$ 34.777,17 (trinta e
quatro mil setecentos e setenta e sete reais e dezessete cen-
tavos) por infração ao art. 8º da Lei n.º 10.742/2003.

Acolher o Relatório n.º 61/2016/SE/CMED, de 17 de
junho de 2016, referente ao Processo Administrativo n.º
25351.088126/2014-01, e adotar como razão de decidir os fun-
damentos nele contidos, para condenar a empresa C. R. PO-
LETTI CORREA SILVA ME (CNPJ 03557.974/0001-69) à mul-
ta de R$ 588,47 (quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e
sete centavos) por infração ao art. 8º da Lei n.º 10.742/2003.

Acolher o Relatório n.º 62/2016/SE/CMED, de 17 de junho
de 2016, referente ao Processo Administrativo n.º
25351.341504/20104-29, e adotar como razão de decidir os funda-
mentos nele contidos, para absolver a empresa ASTRAZENECA DO
BRASIL LTDA (CNPJ 60318.797/0001-00) à multa de R$ 588,47

(quinhentos e oitenta e oito reais e quarenta e sete centavos) quanto à
infração ao art. 8º da Lei n.º 10.742/2003.

MARIA ILCA DA SILVA MOITINHO
Substituta

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 492, DE 29 DE JUNHO DE 2016

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, incisos II e XII,
do Anexo I, do Decreto nº 7.335, de 19.10.2010, publicado no Diário
Oficial da União, de 20.10.2010,

Considerando que, até a presente data, não há sistemática de
bloqueio de contas específicas de transferência voluntária, no âmbito
do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SI-
CONV, após a liberação dos recursos, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 3º da Portaria nº 637, de 23 de julho de
2014, passando a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º (...)
§4º Quando se tratar de transferências voluntárias, após a

liberação na conta específica do instrumento, os recursos perma-
necerão aplicados pela instituição financeira e estarão disponíveis
para serem empregados em sua finalidade.

§5º Na hipótese do parágrafo anterior, os convenentes de-
verão obedecer o fluxo regular do Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse- SICONV, além de incluir, concomitantemente,
os documentos elencados no caput, para que sejam realizados os
pagamentos das despesas."

suellen.silva
Realce
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Art. 2º Fica revogada a Portaria Funasa nº 488, de 28 de
junho de 2016.

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

MÁRCIO ENDLES LIMA VALE

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 799, DE 29 DE JUNHO 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 Santa
Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio
Pardo, com sede em Santa Cruz do Rio
Pardo (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 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 adesão ao PROSUS deferida, sob condição
resolutiva, da Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio
Pardo, CNPJ nº 56.813.926/0001-50; e

Considerando o Parecer Técnico nº 91/2016-CGAGPS/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.120991/2014-81/MS,
que concluiu pelo não atendimento dos pré-requisitos constantes da
Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de 2014 e 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
Santa Casa de Misericórdia de Santa Cruz do Rio Pardo, CNPJ nº
56.813.926/0001-50, com sede em Santa Cruz do Rio Pardo (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 800, DE 29 DE JUNHO DE 2016

Indefere a Concessão do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, do Instituto de Tecno-
logia e Pesquisa, com sede em Aracaju
(SE).

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

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades be-
neficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016; e

Considerando o Parecer Técnico nº 253/2016-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25021.001738/2013-08/MS,
que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes dos §§
1º e 4º do art. 39 da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016;
§§ 2º e 3º do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014 e parágrafo
único do art. 5º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, do Ins-
tituto de Tecnologia e Pesquisa, CNPJ nº 02.886.710/0001-96, com
sede em Aracaju (SE).

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 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.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 801, DE 29 DE JUNHO DE 2016

Indefere a Concessão do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Associação Assisten-
cial de Apoio aos Portadores do HIV Es-
trela de Davi, com sede em Osasco (SP).

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

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades be-
neficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016; e

Considerando o Parecer Técnico nº 254/2016-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.121405/2013-34/MS,
que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes dos §§
1º e 4º do art. 39 da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de abril de 2016;
§§ 2º e 3º do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014 e parágrafo
único do art. 5º da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da As-
sociação Assistencial de Apoio aos Portadores do HIV Estrela de
Davi, CNPJ nº 02.600.455/0001-73, com sede em Osasco (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 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.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 802, DE 29 DE JUNHO DE 2016

Indefere a Concessão do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social,
na área de Saúde, da Associação Benefi-
cente Hospital Darci João Bigaton, com se-
de em Bonito (MS).

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

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades be-
neficentes de assistência social;

Considerando o Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
que regulamenta a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009;

Considerando a competência prevista no art. 3º da Portaria nº
834/GM/MS, de 26 de abril de 2016; e

Considerando o Parecer Técnico nº 256/2016-CGCER/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25006.006313/2013-75/MS,
que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes dos
incisos IV, X e XI do art. 30 da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de
abril de 2016; inciso IV do art. 3º, incisos II e III do art. 19 do
Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014; incisos I e II do art. 4º da
Lei nº 12.101 de 27, de novembro de 2009, suas alterações e demais
legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Concessão do Certificado de En-
tidade Beneficente de Assistência Social, na área de Saúde, da As-
sociação Beneficente Hospital Darci João Bigaton, CNPJ nº
01.201.051/0001-44, com sede em Bonito (MS).

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 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.

CLEUSA RODRIGUES DA SILVEIRA BERNARDO

PORTARIA Nº 803, DE 29 DE JUNHO 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 Santa
Casa de Misericórdia de Andradas, com se-
de em Andradas (MG).

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 adesão ao PROSUS deferida, sob condição
resolutiva, da Santa Casa de Misericórdia de Andradas, CNPJ nº
16.731.630/0001-76; e

Considerando o Parecer Técnico nº 96/2016-CGAGPS/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.127737/2014-11/MS,
que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes dos
incisos II, VIII e alíneas "c", "d" e "e" do inciso IX do art. 6º; alínea
"d", item 8 do Anexo III, art. 9º e Anexo III todos da Portaria nº
535/GM/MS, de 8 de abril de 2014 e 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
Santa Casa de Misericórdia de Andradas, CNPJ nº 16.731.630/0001-
76, com sede em Andradas (MG).

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 804, DE 29 DE JUNHO 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), do Hos-
pital Psiquiátrico Espírita Cairbar Schutel,
com sede em Araraquara (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 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, do Hospital Psiquiátrico Espírita Cairbar Schutel, CNPJ nº
45.271.137/0001-19; e

Considerando o Parecer Técnico nº 92/2016-CGAGPS/DCE-
BAS/SAS/MS, constante do Processo nº 25000.125904/2014-81/MS,
que concluiu pelo não atendimento do requisito disposto na alínea "d"
do inciso IX do art. 6º da Portaria nº 535/GM/MS, de 8 de abril de
2014 e 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), do
Hospital Psiquiátrico Espírita Cairbar Schutel, CNPJ nº
45.271.137/0001-19, com sede em Araraquara (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 805, DE 29 DE JUNHO 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), do Hos-
pital de Nossa Senhora da Conceição de
Rio Casca, com sede em Rio Casca
(MG).

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;




