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25761.640519/2011-99 - AIS:899555/11-9 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 12.000,00 ( DOZE
MIL REAIS )
AUTUADO: GR SA
25761.634248/2011-07 - AIS:890448/11-1 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 16.000,00 ( DE-
ZESSEIS MIL REAIS )
AUTUADO: LEONORA COMÉRCIO DE PAPÉIS, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA
25741.552867/2011-39 - AIS:775968/11-1 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 18.000,00 ( DE-
ZOITO MIL REAIS )
AUTUADO: NAVEGAÇÃO ALIANÇA LTDA.
25751.556699/2011-91 - AIS:781627/11-8 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 12.000,00 ( DOZE
MIL REAIS )
AUTUADO: OCEANS COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTA-
ÇÃO LTDA
25748.321915/2011-71 - AIS:447632/11-8 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS
MIL REAIS )
AUTUADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
25743.512835/2011-12 - AIS:719444/11-7 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 2.000,00 ( DOIS
MIL REAIS )
AUTUADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIRA
25743.650486/2011-34 - AIS:913689/11-4 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 2.000,00 ( DOIS
MIL REAIS )
AUTUADO: PRESTA CONSTRUTORA SERVIÇOS GERAIS LT-
DA
25749.674155/2011-48 - AIS:946883/11-8 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS
MIL REAIS )
AUTUADO: TAM LINHAS AÉREAS S/A
25351.620252/2011-87 - AIS:870756/11-1 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 18.000,00 ( DE-
ZOITO MIL REAIS )
AUTUADO: TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA
25752.387785/2011-54 - AIS:542796/11-7 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 6.000,00 ( SEIS
MIL REAIS )
AUTUADO: WEBJET LINHAS AEREAS SA
25743.695144/2011-41 - AIS:976193/11-4 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 24.000,00 ( VINTE
E QUATRO MIL REAIS )
AUTUADO: YUELISIS MARIA CASTELLI DE MACEDO - ME
25749.654240/2011-15 - AIS:918863/11-1 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 4.000,00 ( QUA-
TRO MIL REAIS )
AUTUADO: ZIN ATA COLETAS DE LIXO LTDA
25741.282268/2011-32 - AIS:392449/11-1 - GGPAF/ANVISA
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 18.000,00 ( DE-
ZOITO MIL REAIS )

PAULO BIANCARDI COURY

SUPERINTENDÊNCIA DE TOXICOLOGIA
GERÊNCIA-GERAL DE TOXICOLOGIA

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.905, DE 1o- DE AGOSTO DE 2014(*)

A Gerente-Geral de Toxicologia, no uso das atribuições le-
gais conferidas pela Portaria nº. 1021, de 18 de junho de 2014, tendo
em vista o disposto no inciso I, § 1º do art. 6º do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de
2014, publicada no DOU de 2 de junho de 2014, e suas alterações,
resolve:

Art. 1º Tornar público os atos de avaliação toxicológica de
produtos agrotóxicos, componentes e afins, identificados no anexo,
com o respectivo resultado da análise.

Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação
toxicológica não exime a requerente do cumprimento das demais
avaliações procedidas pelos órgãos responsáveis pelas áreas de agri-
cultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente no país,
aplicável ao objeto do requerimento.

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

ANA MARIA VEKIC

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

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 637, DE 23 DE JULHO DE 2014

Dispõe sobre critérios e procedimentos para
a transferência de recursos financeiros das
ações de saneamento e saúde ambiental
custeadas pela Fundação Nacional de Saú-
de e dá outras providências.

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 D.O.U.
de 20.10.2010, considerando a necessidade de disciplinar o disposto
no art. 69 da Portaria CGU/MF/MP nº. 507 de 24 de novembro de

2011, bem como de estabelecer critérios e procedimentos para trans-
ferência de recursos das ações de saneamento e saúde ambiental,
custeadas pela Fundação Nacional de Saúde por intermédio de Con-
vênios, Termos de Compromisso e Termos de Parceria;

Considerando o disposto na Lei nº 11.578, de 26 de no-
vembro de 2007 e no Decreto nº. 7983, de 08 de abril de 2013;

Considerando, finalmente, a compatibilização da quantidade
de parcelas a serem repassadas ao efetivo cumprimento dos cro-
nogramas físicos dos projetos, na forma do art. 54 da Portaria
CGU/MF/MP nº 507, de 24 novembro de 2011 e, ainda, visando
atribuir controles para minimizar riscos relacionados à aplicação de
recursos transferidos aos entes beneficiários para execução das ações
da FUNASA, resolve:

Art. 1º Estabelecer critérios e procedimentos para transfe-
rência de recursos financeiros das ações de saneamento e de saúde
ambiental custeadas pela Funasa, mediante Convênio, Termos de
Compromisso e de Parceria, conforme especificado nesta Portaria.

Art. 2º Os convênios, objeto de programação financeira e os
termos de compromisso serão celebrados mediante aprovação técnica
e administrativa pela Funasa.

Art. 3º Os convênios e demais instrumentos de transferência
de recursos citados no art. 1º terão seus recursos liberados mediante
celebração, publicação do instrumento e aprovação técnica e admi-
nistrativa da Funasa, para que seja dada sequência à execução dos
objetos pactuados, por parte dos entes beneficiários (convenentes,
compromitentes ou parceiros).

I - Após a liberação na conta específica do instrumento, os
recursos permanecerão aplicados pela instituição financeira, em con-
formidade com o disposto nos incisos I e II do §1º do art. 54 da
Portaria CGU/MF/MP nº. 507/2011 e somente estarão disponíveis
para serem empregados em sua finalidade após a inclusão pelo con-
venente/compromitente, e respectiva aceitação, pela área técnica de
engenharia, dos documentos a seguir elencados, quando se tratar de
execução indireta de obras:

a) Cópia da homologação da licitação;
b) Cópia da planilha orçamentária licitada;
c) Cópia da Ordem de Serviço para início das obras;
d) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART

de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável
técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra,
com a assinatura e aprovação do representante legal do ente be-
neficiário do recurso;

e) Comprovação de depósito da contrapartida proporcional,
quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do ins-
trumento de repasse, a cada liberação de parcela;

f) Cópia do CEI - Cadastro Específico do INSS
g) Cópia de documento com código e descrição da atividade

econômica principal da empresa executura de serviços, conforme
Classificação Nacional de Atividade Econômica - CNAE 2.0.

II - Quando se tratar de convênios da área de saúde am-
biental, após a liberação na conta específica do instrumento, os re-
cursos permanecerão aplicados pela instituição financeira, em con-
formidade com o disposto nos incisos I e II do §1º do art. 54 da
Portaria CGU/MF/MP nº. 507/2011 e somente estarão disponíveis
para serem empregados em sua finalidade após a inclusão pelo con-
venente, exclusivamente no SICONV - Sistema de Gestão de Con-
vênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, e respectiva
aceitação pela área técnica de saúde ambiental, da comprovação de
depósito da contrapartida proporcional, quando financeira, na referida
conta do instrumento de repasse.

III - Quando se tratar de convênios de Planos Municipais de
Saneamento Básico - PMSB, após a liberação na conta específica do
instrumento, os recursos permanecerão aplicados pela instituição fi-
nanceira, em conformidade com o disposto nos incisos I e II do §1º
do art. 54 da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº. 507/2011 e
somente estarão disponíveis para serem empregados em sua fina-
lidade após a inclusão pelo convenente, no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal - SICONV, e
respectivo aceite pelo Núcleo Intersetorial de Cooperação Técnica -
NICT do Estado dos documentos elencados:

a) Cópia da homologação da licitação;
b) Cópia da planilha orçamentária licitada;
c) Cópia da Ordem de Serviço; e
d) Comprovação de depósito da contrapartida proporcional,

quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do ins-
trumento de repasse, a cada liberação de parcela.

§1º Para os fins do disposto nesta Portaria, e quando se tratar
de execução de obras ou PMSB, a documentação a ser submetida à
aceitação dos técnicos da área de Engenharia de Saúde Pública da
Funasa, ou do NICT nos casos de PMSB, deverá ser inserida pelo
Convenente/Compromitente no SIGOB - Sistema de Gerenciamento
de Obras adotado pela Funasa, bem como no SICONV - Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal,
para os instrumentos que estejam registrados neste sistema.

§2º Para convênios de PMSB, o Convenente deverá inserir a
documentação no SIGOB no Relatório de Andamento do PMSB (RA
PMSB) e o NICT fará o aceite no Relatório de Avaliação do An-
damento do PMSB (RAA PMSB).

§3º Para os convênios e demais termos citados cujas obras e
serviços sejam realizados mediante execução direta pelos entes be-
neficiários, serão exigidos, para fins de disponibilização dos recursos,
os documentos que se seguem:

a) homologação da licitação da compra dos materiais e ser-
viços a serem empregados;

b) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART
de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável
técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra.

c) declaração de início dos serviços;
d) Comprovação de depósito da contrapartida proporcional,

quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do ins-
trumento de repasse, a cada liberação de parcela;

Art. 4º Os convênios e demais instrumentos de transferência
de recursos com valores até R$ 1.500.000,00 (um milhão e qui-
nhentos mil reais) terão seus recursos liberados em 02 (duas) parcelas
iguais, como segue:

I - A 1ª parcela, em valor equivalente a 50% (cinqüenta por
cento) do montante pactuado a ser transferido, será liberada mediante
celebração, publicação do instrumento e aprovação técnica e admi-
nistrativa da Funasa, para que sejam iniciadas as obras e serviços de
engenharia, os Planos Municipais de Saneamento Básico ou ações de
saúde ambiental por parte dos entes beneficiários (convenentes, com-
promitentes ou parceiros) e será disponibilizada nos termos disci-
plinados no inciso I, II e III do artigo 3º.

II - A 2ª parcela, em valor equivalente a 50% (cinqüenta por
cento) do montante pactuado a ser transferido, será liberada mediante
preenchimento e envio, no sistema de gerenciamento de obras e
convênios competente, pelo convenente/compromitente, do Relatório
de Andamento (RA) e de sua aceitação pela área técnica de en-
genharia, mediante preenchimento do Relatório de Visita Técnica
(RVT), pelas Divisões de Engenharia de Saúde Pública (DIESP),
informando o cumprimento do cronograma físico-financeiro em per-
centual compatível com os recursos anteriormente liberados, acom-
panhado dos seguintes documentos:

a) Relatórios de medição;
b) Fotos datadas de todas as fases do empreendimento;
c) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART

de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo responsável
técnico de execução e responsável técnico pela fiscalização da obra,
com a assinatura e aprovação do representante legal do ente be-
neficiário do recurso.

d) Comprovação de depósito da contrapartida proporcional,
quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do ins-
trumento de repasse, a cada liberação de parcela;

III - Quando se tratar de convênios da área de saúde am-
biental, a 2ª parcela, em valor equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do montante pactuado a ser transferido, será liberada mediante
preenchimento e inclusão do Relatório de Execução de Atividades
(REA) pelo convenente, exclusivamente no SICONV - Sistema de
Gestão de Convênios e Contratos de Repasse do Governo Federal, e
aceitação, pela área técnica de Saúde Ambiental, mediante preen-
chimento do Relatório de Acompanhamento (RAC), informando o
cumprimento do cronograma físico-financeiro em percentual com-
patível com os recursos anteriormente liberados, bem como mediante
a comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando
financeira, na conta específica do instrumento de repasse.

IV - Quando se tratar de Planos Municipais de Saneamento
Básico, a 2ª parcela, em valor equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do montante pactuado a ser transferido, será liberada mediante
exigências do Termo de Referência Funasa, além do preenchimento e
envio no sistema de gerenciamento de obras e convênios competente,
pelo convenente/compromitente, do Relatório de Andamento do
PMSB (RA PMSB) e de sua aceitação pelo NICT, mediante pre-
enchimento do Relatório de Avaliação do Andamento do PMSB
(RAA PMSB), de ao menos 1 (um) Relatório de Visita Técnica do
PMSB (RVT PMSB) e a aprovação dos Produtos A, B e C do PMSB
conforme Termo de Referência, acompanhado dos seguintes docu-
mentos:

a) Cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica - ART
de Apoio à elaboração do PMSB, assinadas pelo responsável técnico,
com a assinatura e aprovação do representante legal do ente be-
neficiário do recurso; e

b) Comprovação de depósito da contrapartida proporcional,
quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do ins-
trumento de repasse, a cada liberação de parcela.

Art. 5º Os convênios e demais instrumentos de transferência
de recursos com valores acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e
quinhentos mil reais) terão seus recursos liberados em 04 (quatro)
parcelas, nos percentuais de 20%, 30%, 30% e 20%, respectivamente,
como segue:

I - A liberação da 1ª parcela, no percentual de 20% dos
recursos pactuados, observará o atendimento dos requisitos elencados
no inciso I do art. 4º desta Portaria;

II - A liberação da 2ª parcela, no percentual de 30% dos
recursos pactuados, observará o atendimento dos requisitos elencados
no inciso II, III ou IV do art. 4º desta Portaria, conforme se tratar de
convênios de obras e serviços de engenharia, ações de saúde am-
biental ou de Planos Municipais de Saneamento Básico, respecti-
vamente;

III - A liberação da 3ª parcela, no percentual de 30% dos
recursos pactuados, exigirá, além do cumprimento do cronograma
físico-financeiro em percentual compatível com os recursos ante-
riormente liberados, atestado mediante Relatório de Visita Técnica
(RVT), a apresentação dos seguintes documentos, correspondentes à
aplicação da 2ª parcela, quando couber:

a) Relatórios de medição;
b) Relação de Pagamentos, no caso de execução direta pelo

convenente/compromitente;
c) Fotos datadas demonstrando a evolução do empreendi-

mento em relação à última parcela liberada;
d) Comprovação de depósito da contrapartida proporcional,

quando prevista no plano de trabalho, na conta específica do ins-
trumento de repasse, a cada liberação de parcela;

IV - A liberação da 4ª parcela, no percentual de 20% dos
recursos pactuados, exigirá, além da apresentação dos documentos
relacionados nas alíneas do inciso III do art. 5º desta Portaria, re-
ferentes à aplicação 3ª parcela, o cumprimento do cronograma físico-
financeiro em percentual compatível com os recursos anteriormente
liberados, atestada obrigatoriamente através do RVT, ressalvados os
casos de que trata o § 2º do art. 5º desta Portaria, bem como a
comprovação de depósito da contrapartida proporcional, quando pre-
vista no plano de trabalho, na conta específica do instrumento de
repasse, a cada liberação de parcela.

jessica.l.almeida
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§ 1º Quando se tratar de convênios da área de saúde am-
biental, a liberação da 3ª e 4ª parcelas exigirá, além do cumprimento
do cronograma físico-financeiro em percentual compatível com os
recursos anteriormente liberados, atestada obrigatoriamente através do
RAC e, quando for o caso, de visita técnica, a comprovação de
depósito da contrapartida proporcional, quando financeira, na conta
específica do instrumento de repasse.

§ 2º Nos convênios e demais instrumentos de transferência
de recursos que sejam objeto de acompanhamento por contrato de
apoio à supervisão, os técnicos da área de engenharia de saúde pú-
blica poderão preencher o Relatório de Avaliação do Andamento
(RAA), alternativamente ao Relatório de Visita Técnica (RVT), a
partir do recebimento dos Relatórios Consolidados de Acompanha-
mento, para fins de liberação de recursos da 2ª, 3ª e 4ª parcelas.

Art.6º. A Funasa poderá optar pela liberação em parcela
única no caso de instrumentos de transferência de recursos que con-
templem somente a aquisição de equipamentos condicionada à exis-
tência da unidade apropriada para instalação e utilização dos equi-
pamentos e/ou veículos e comprovada caracterização de solução in-
tegral do sistema (etapa útil). A liberação dos recursos, obrigato-
riamente, guardará compatibilidade com o Plano de Trabalho ou Ter-
mo de Referência aprovado.

§ 1º Caso um mesmo instrumento tenha por objeto a aqui-
sição de equipamentos e a execução de obras e/ou serviços, a Funasa
poderá optar pelo desembolso do valor integral correspondente aos
equipamentos, concomitantemente ao desembolso do valor percentual
da parcela calculada sobre o valor das obras/serviços, condicionado à
existência da unidade adequada para instalação e utilização dos ditos
equipamentos e veículos, caracterizando solução integral do sistema
(etapa útil).

§2º O percentual correspondente ao valor de execução da
obra de que trata o parágrafo anterior será definido de acordo com as
regras estabelecidas nos arts. 4º e 5º.

§3º Nos mesmos moldes delineados no caput deste artigo, a
Funasa poderá optar pela liberação em parcela única para os ins-
trumentos de transferência de recursos, nos casos em que as áreas
técnicas de Engenharia de Saúde Pública ou de Saúde Ambiental
assim o recomendarem, consideradas as características do objeto do
convênio ou termo de compromisso.

Art. 7º. Os PMSB terão seus recursos liberados em 02 (duas)
parcelas iguais, independentemente do valor do convênio ou ins-
trumento de transferência, conforme regras estabelecidas no inciso III,
Art. 3º e no inciso IV, Art. 4º desta Portaria.

Parágrafo único: Ao final da elaboração do PMSB e entrega
de todos os produtos pelo convenente à Funasa, o NICT deverá emitir
Relatório de Conclusão do PMSB (RC PMSB), verificando a com-
patibilidade dos produtos apresentados com o Termo de Referência
Funasa.

Art. 8º Os Termos de Execução Descentralizada voltados à
execução de Pesquisas das áreas de Engenharia de Saúde Pública e de
Saúde Ambiental, assim como aqueles destinados à Capacitação e/ou
Elaboração de PMSB, estes últimos com planos de trabalho e or-
çamentos aprovados pelos respectivos NICT, assinados após a pu-
blicação desta portaria terão seus recursos liberados em parcelas com
valor máximo de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme
cronograma definido nos respectivos planos de trabalho.

§1º A primeira parcela será repassada após aprovação do
Plano de Trabalho e orçamento detalhado mediante parecer técnico
assinado pelo NICT e pelo Superintendente Estadual, quando se tratar
de Termo de Execução Descentralizada que tenha por objeto a ca-
pacitação e/ou elaboração de PMSB, sendo que as parcelas sub-
sequentes serão repassadas após emissão de Parecer Técnico do NICT
que aprove a compatibilidade de execução física do valor anterior-
mente liberado.

§2º Quando se tratar de Termo de Execução Descentralizada
que tenha por objeto a execução de pesquisas nas áreas de Engenharia
de Saúde Pública e de Saúde Ambiental, a primeira parcela será
repassada após aprovação do plano de trabalho por parte da cor-
respondente área técnica, bem como do projeto de pesquisa, sendo
que as parcelas subsequentes serão repassadas em conformidade, e
também após manifestação da correspondente área técnica, com o
plano de trabalho.

Art. 9º As prestações de contas obedecerão a Portaria
CGU/MF/MP nº 507/2011, entretanto, para os instrumentos de trans-
ferência de recursos pactuados anteriormente à vigência desta, ob-
servar-se-á a Portaria Interministerial nº. 127/2008 e a Instrução Nor-
mativa/STN nº 01, de 15 de janeiro de 1997, conforme os respectivos
períodos de vigência.

Art. 10 As informações consignadas no Relatório de An-
damento (RA) ou no Relatório de Andamento dos PMSB (RA
PMSB) são de responsabilidade exclusiva dos convenentes/compro-
mitentes e dos respectivos Responsáveis Técnicos que acompanham e
fiscalizam as obras ou PMSB custeados com recursos transferidos
pela Funasa, inclusive quanto à anexação da documentação exigida.

§1º Recebido o RA, a responsabilidade do técnico incumbido
de sua análise se limitará a atestar a conformidade do atendimento
dos requisitos que seguem:

a) Existência de cópia da Ordem de Serviço para início das
obras;

b) Existência de cópia da planilha de preços dos serviços
contratados;

c) Relatórios de medição;
d) Fotos datadas de todas as fases do empreendimento;
e) Existência de Cópia das Anotações de Responsabilidade

Técnica - ART de execução e fiscalização, do CREA, assinadas pelo
responsável técnico de execução e responsável técnico pela fisca-
lização da obra.

§2º Atestada a conformidade de que trata o disposto no § 1º
deste artigo, os técnicos das DIESP registrarão as informações per-
tinentes no RAA no prazo de 05 (cinco) dias úteis a partir da inclusão
do RA.

§3º Realizada visita técnica no local do empreendimento, os
técnicos das DIESP registrarão as informações pertinentes no RVT, na
mesma forma e prazo descritos no § 2º deste artigo.

§4º Após o preenchimento do RVT ou, no caso de que trata
o § 2º do art. 5º, do RAA, as DIESP comunicarão, no prazo de 03
(três) dias, ao respectivo Superintendente Estadual da Funasa para
fins de subsidiar, neste aspecto, a instrução processual que tenha por
interesse a liberação de recursos financeiros, que deverá ser realizada
em igual prazo, a contar da data da comunicação da área de en-
genharia.

§5º Recebido o RA PMSB, a responsabilidade do NICT se
limitará a atestar a conformidade do atendimento dos requisitos que
seguem:

a) Existência de cópia da Ordem de Serviço;
b) Existência de cópia da planilha licitada;
c) Existência de cópia das Anotações de Responsabilidade

Técnica - ART de Apoio à elaboração do PMSB, assinadas pelo
responsável técnico, com a assinatura e aprovação do representante
legal do ente beneficiário do recurso;

§6º Atestada a conformidade de que trata o disposto no § 5º
deste artigo, os técnicos do NICT registrarão as informações per-
tinentes no RAA PMSB no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da
inclusão do RA PMSB.

§7º Após o preenchimento do RAA PMSB, o NICT co-
municará, no prazo de 03 (três) dias, ao respectivo Superintendente
Estadual da Funasa para fins de subsidiar, neste aspecto, a instrução
processual que tenha por interesse a liberação de recursos financeiros,
que deverá ser realizada em igual prazo, a contar da data da co-
municação.

§ 8º Para os convênios e demais instrumentos de trans-
ferência de recursos cujo objeto seja referente às ações de Abas-
tecimento de Água, Esgotamento Sanitário, Resíduos Sólidos, Dre-
nagem, Construção de Laboratórios e Projetos de Coleta e Reci-
clagem de Materiais, os relatórios deverão conter no mínimo 05
(cinco) fotos datadas de cada etapa executada ou em execução.

§ 9º Para os convênios e demais instrumentos de trans-
ferência de recursos cujo objeto seja relativo às ações de Melhorias
Sanitárias Domiciliares, Melhorias Habitacionais para Controle da
Doença de Chagas e Saneamento em Escolas Públicas Rurais, os
relatórios deverão conter fotos datadas das unidades executadas ou
em execução.

Art. 11 As informações consignadas no REA são de res-
ponsabilidade exclusiva dos convenentes e dos respectivos Respon-
sáveis Técnicos que executam as ações de saúde ambiental, custeadas
com recursos transferidos pela Funasa, inclusive quanto à anexação
da documentação exigida, sendo o documento hábil a informar o
percentual de execução física da(s) parcela(s) liberadas e a com-
patibilidade com o estágio do cronograma físico aprovado.

§1º Os técnicos da área de saúde ambiental registrarão as
informações pertinentes no RAC no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
partir do recebimento do REA.

§2º Após o preenchimento do RAC pelo técnico da área de
saúde ambiental, o SESAM - Serviço de Saúde Ambiental comu-
nicará, no prazo de 03 (três) dias, ao respectivo Superintendente
Estadual da FUNASA para fins de subsidiar, neste aspecto, a ins-
trução processual que tenha por interesse a liberação de recursos
financeiros, que deverá ser realizada em igual prazo, a contar da data
da comunicação da área de saúde ambiental.

Art. 12. A qualquer tempo, se detectada irregularidade, na
forma da legislação vigente, na execução de quaisquer dos instru-
mentos pactuados pela Funasa, poderão os técnicos da área de Gestão
de Convênios, de Engenharia de Saúde Pública e de Saúde Am-
biental, mediante a emissão de Parecer circunstanciado e aprovado
pelo chefe da respectiva área e inserido no sistema de gerenciamento
de obras e convênios competente, solicitar a suspensão do repasse de
recursos e ainda o bloqueio dos recursos porventura já repassados, os
quais serão liberados se sanadas as pendências.

Art. 13. Paralelamente às informações prestadas pelos Con-
venentes/Compromitentes quanto ao andamento das obras ou projetos
de saúde ambiental, caberá às DIESP e SESAM organizar e manter
agenda com programação periódica de visitas às obras e locais de
execução dos projetos de saúde ambiental, quando cabível ao objeto,
bem como manter sistema de informação atualizado de todas as obras
e projetos de saúde ambiental em andamento, sob responsabilidade da
SUEST, com a respectiva situação.

Art. 14. Os técnicos da área de Gestão de Convênios, de
Engenharia de Saúde Pública e de Saúde Ambiental são responsáveis
por emitir pareceres, solicitar documentos, bem como solicitar pro-
vidências técnicas e administrativas aos convenentes/compromitentes,
quando se fizerem necessários, lançando os respectivos registros nos
sistemas de gerenciamento de obras e convênios competentes.

Art. 15. A cada visita técnica deverá corresponder, obri-
gatoriamente, um relatório de visita conclusivo, que deverá ser in-
serido no sistema de gerenciamento de obras e convênios compe-
tente.

Art. 16. Os convênios e demais ajustes citados no art. 1º,
celebrados anteriormente à entrada em vigor desta Portaria, regem-se
pelos dispositivos ora disciplinados, exceto quanto aos percentuais de
liberação de recursos por faixa de valor, que se manterão regidos,
exclusivamente neste aspecto, pela Portaria Funasa nº 623/2010 ou
pela Portaria Funasa nº 902/2013, alterada pela Portaria Funasa nº
371/2014, devendo ser observada, para tanto, a data da celebração do
instrumento.

Art. 17. Os relatórios mencionados nesta Portaria serão pre-
enchidos exclusivamente no SIGOB ou em outro sistema que venha a
substituí-lo, cujos modelos serão disponibilizados no sitio eletrônico
da Funasa.

Art. 18. Os relatórios referentes aos PMSB deverão obri-
gatoriamente ser incluídos no SICONV após preenchimento no SI-
GOB.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto no caput a todos os
relatórios decorrentes de convênios ou outros ajustes referentes a
PMSB formalizados a partir de 2011 que ainda não tiverem a segunda
parcela liberada.

Art. 18 Os casos omissos serão dirimidos pela Presidência da
Funasa.

Art. 19 Fica revogada a Portaria Funasa nº 902, de 2 de julho
de 2013.

Art. 20. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 658, DE 31 DE JULHO DE 2014

Habilita, no âmbito da Rede Cegonha, lei-
tos da Unidade de Terapia Intensiva Neo-
natal - UTIN, do Hospital Municipal Ruth
Cardoso - Prefeitura Municipal de Balnea-
rio Camboriu - Balneario Camboriu (SC).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções,

Considerando a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de
2011, que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde - (SUS) a
Rede Cegonha;

Considerando a Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio de
2012, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de
Unidades Neonatal;

Considerando o Plano de Ação Regional do respectivo Es-
tado; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica habilitado, no âmbito da Rede Cegonha, o nú-
mero de leitos da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal - UTIN, do
hospital a seguir relacionado:

CNES Hospital Nº leitos
6854729 Hospital Municipal Ruth Cardoso - Pre-

feitura Municipal de Balneario Cambo-
riu - Balneario Camboriu/SC

28.10 06

Art. 2º A referida unidade poderá ser submetida à avaliação
por técnicos da Secretaria de Atenção à Saúde/MS, e, no caso de
descumprimento dos requisitos estabelecidos na Portaria nº
930/GM/MS, de 10 de maio de 2012, terão suspensos os efeitos de
seu cadastramento.

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

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS

PORTARIA Nº 659, DE 31 DE JULHO DE 2014

Habilita e altera âmbito da Rede Cegonha,
número de leitos da Unidade de Cuidado
Intermediário Neonatal Convencional -
UCINCo e número de leitos da Unidade de
Cuidado Intermediário Neonatal Canguru -
UCINCa.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas atribui-
ções,

Considerando a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de
2011, que institui no âmbito do Sistema Único de Saúde - (SUS) a
Rede Cegonha;

Considerando a Portaria nº 930/GM/MS, de 10 de maio de
2012, que define os critérios de classificação e habilitação de leitos de
Unidades Neonatal;

Considerando o Plano de Ação Regional do respectivo Es-
tado; e

Considerando a avaliação técnica da Coordenação-Geral de
Atenção Hospitalar - DAHU/SAS/MS, resolve:

Art. 1º Fica habilitado, no âmbito da Rede Cegonha, o nú-
mero de leitos da Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal Con-
vencional - UCINCo, do hospital a seguir relacionado:

CNES Hospital Nº leitos
2090961 Hospital Carlos Fernando Malzoni Ma-

tão - Sociedade Matonense de Beneme-
rência - Matão/SP

28.02 05

CNES Hospital Nº leitos
4049020 Santa Casa de Ourinhos - Associação

da Santa Casa de Misericórdia de Ou-
rinhos - Ourinhos/SP

28.02 03
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