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DIRETORIA DE REGULAÇÃO SANITÁRIA
GERÊNCIA-GERAL DE REGISTRO

E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS
DERIVADOS OU NÃO DO TABACO

RESOLUÇÃO-RE N° 2.353, DE 1° DE SETEMBRO DE 2016(*)

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fu-
mígenos Derivados ou Não do Tabaco no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria nº 1.388, de 8 de julho de 2016, aliado
ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada -
RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto na

Resolução da Diretoria Colegiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007,
republicada no DOU de 28 de março de 2008, e suas alterações:

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 publicação.

PATRICIA FRANCISCO BRANCO

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

RESOLUÇÃO-RE N° 2.354, DE 1° DE SETEMBRO DE 2016(*)

A Gerente-Geral de Registro e Fiscalização de Produtos Fu-
mígenos Derivados ou Não do Tabaco no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria nº 1.388, de 8 de julho de 2016, aliado
ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria Colegiada -
RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto na

Resolução da Diretoria Colegiada nº 90, de 27 de dezembro de 2007,
republicada no DOU de 28 de março de 2008, e suas alterações:

Art.1º Indeferir as petições relativas a produtos fumígenos
derivados do tabaco, conforme anexo.

Art.2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PATRICIA FRANCISCO BRANCO

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

GERÊNCIA-GERAL DE TECNOLOGIA
DE PRODUTOS PARA SAÚDE

RESOLUÇÃO- RE N° 2.344, DE 1° DE SETEMBRO DE 2016(*)

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387,
de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1° Deferir as petições relacionadas à Gerência Geral de Tec-
nologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

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

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

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

RESOLUÇÃO- RE N° 2.345, DE 1° DE SETEMBRO DE 2016(*)

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387,
de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1° Deferir as petições relacionadas à Gerência Geral de Tec-
nologia de Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

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

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

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

RESOLUÇÃO- RE N° 2.346, DE 1° DE SETEMBRO DE 2016(*)

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387,
de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1° Declarar o cancelamento de registro ou cadastro de
produtos para diagnóstico in vitro a pedido da empresa sob os nú-
meros de processos/números de registro/cadastro constantes do anexo
desta Resolução.

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

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

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

RESOLUÇÃO- RE N° 2.347, DE 1° DE SETEMBRO DE 2016(*)

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387,
de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1° Indeferir as petições relacionadas à Gerência Geral de
Produtos para a Saúde, na conformidade da relação anexa.

Art. 2° O motivo do indeferimento do processo petição de-
verá ser consultado no site: http://www.anvisa.gov.br.

Art. 3.º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

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

RESOLUÇÃO- RE N° 2.348, DE 1° DE SETEMBRO DE 2016(*)

O Gerente-Geral de Tecnologia de Produtos para Saúde no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.387,
de 8 de julho de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, 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 publicação.

LEANDRO RODRIGUES PEREIRA

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

RETIFICAÇÃO

Na Resolução - RE n° 3.845, de 14 de setembro de 2012,
publicada em DOU nº 180 de 17 de setembro de 2012, Seção 1,
página 42 e em suplemento, página 23,

Onde se lê:
SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODON-

TOLÓGICOS LTDA 8.03548-0
Equip p/ Profilaxia Odont Bicarb Sodio/Ultra-Som

25351.350707/2012-91
...
8056 - Registro de Famílias de Equipamentos NACIONAIS,

de Médio e Pequeno Portes
Leia-se:
SCHUSTER COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ODON-

TOLÓGICOS LTDA 8.03548-0
Equip p/ Profilaxia Odont Bicarb Sodio/Ultra-Som

25351.350707/2012-91
...
80026 EQUIPAMENTO - Cadastro de Família de Equipa-

mentos para saúde Nacional

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 654, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Estabelece critérios e procedimentos para
aplicação de recursos orçamentários e fi-
nanceiros nas ações de implantação, am-
pliação ou melhoria de Sistemas de Abas-
tecimento de Água e implantação de Sis-
temas de Captação e Armazenamento de
Água de Chuva em áreas rurais e comu-
nidades tradicionais.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, 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; e em conformidade com a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro 2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, Decreto nº 6.170, de 25 de
julho de 2007, Decreto 7.568, de 16 de setembro de 2011, Portaria
Interministerial nº 507/2011/CGU/MF/MP, de 24 de novembro de
2011, Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015; resolve:

Art. 1° - Instituir Processo Seletivo, considerando as metas
estabelecidas no âmbito do PPA 2016-2019, para priorização de re-
passe de recursos orçamentários e financeiros para implantação, am-
pliação e melhoria de Sistemas de Abastecimento de Água e im-
plantação de Sistemas de Captação e Armazenamento de Água de
Chuva em áreas rurais e comunidades tradicionais.

Art. 2º - O Processo Seletivo compreenderá a apresentação, por
entes federativos estaduais, municipais e do Distrito Federal, de propos-
tas referentes a projetos técnicos de sistemas de abastecimento de água, e
de propostas para implantação de sistemas de captação e armazenamento
de água de chuva, em áreas rurais e comunidades tradicionais.

Parágrafo único - Este processo abrange comunidades e do-
micílios localizados em áreas rurais e comunidades tradicionais, fora
do perímetro urbano definido por lei municipal e em comunidades
quilombolas certificadas e/ou tituladas.

Art. 3º - Considera-se, para efeito de pleitos, que:
I - A Implantação, ampliação ou melhoria de Sistemas de

Abastecimentode Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais
contemplará ações voltadas à execução de Projetos Técnicos de Sis-
temas de Abastecimento de Água devidamente elaborados. No Anexo
II, são apresentados os critérios para elegibilidade e priorização das
propostas e, no manual "Apresentação de Projetos de Sistemas de
Abastecimento de Água", disponível na página da Funasa na in-
ternet(www.funasa.gov.br), são apresentadas diretrizes gerais para
apresentação das propostas para esta ação.

II - A Implantação de Sistemas de Captação e Armaze-
namento de Água de Chuva em Áreas Rurais e Comunidades Tra-
dicionais - Cisternas contemplará ações voltadas às áreas rurais e
comunidades tradicionais de municípios, tendo como o objetivo a
universalização do acesso à água. No Anexo III, são apresentados os
critérios para elegibilidade e priorização das propostas e no Manual
de "Orientações Técnicas para Elaboração de Propostas para o Pro-
grama de Melhorias Sanitárias Domiciliares", disponível na página da
Funasa na Internet (www.funasa.gov.br), são apresentadas diretrizes
gerais para apresentação das propostas para esta ação, assim como
Modelo de Projeto para Cisternas.

Art. 4º - Apresenta-se como condição ao repasse dos re-
cursos, para pleitos de Sistemas de Abastecimento de Água, a com-
provação, pelo proponente, que tenha sido instituído pelo Município
onde será executado o empreendimento, órgão colegiado de controle
social dos serviços de saneamento, por meio de ato normativo, con-
forme artigo 34, §6º do Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010,
alterado pelo Decreto nº 8.211, de 21 de março de 2014.

Art. 5º - Não serão passíveis de financiamento os sistemas de
abastecimento de água dos municípios cujas gestões estejam sob
contrato de prestação de serviço com entidades privadas com fins
lucrativos, à exceção das entidades integrantes da administração pú-
blica dos Estados e Municípios.

§1º- Havendo concessão dos sistemas de abastecimento de
água, as concessionárias deverão figurar como intervenientes e as-
sumirão o compromisso da gestão dos respectivos sistemas;

§2º- Também em caso de concessão em que o capital da
concessionária não seja 100% público, os bens resultantes da apli-
cação dos recursos federais serão integrados ao patrimônio dos entes
federativos titulares do serviço público.

Art. 6º - Os projetos devem ter como mínimo o valor de R$
1.000.000,00 (hum milhão de reais), com exceção para os projetos
que busquem a universalização dos sistemas, desde que atendam o
valor mínimo estabelecido nos termos da Portaria Interministerial
CGU/MF/MP 507/2011, 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).

Art. 7º - Em conformidade com o art. 6º, inciso II, da Lei nº
8.080, de 19 de setembro de 1990 e com o art. 77, §4 da Lei 13.242,
de 30 de dezembro de 2015, não será exigida contrapartida para
propostas apresentadas por Estados, Distrito Federal e Municípios,
por se tratar de transferência de recursos no âmbito do SUS.

Art. 8º - O processo seletivo obedecerá as etapas descritas a
seguir:

I - Inscrição de propostas via Carta Consulta no Sistema de
Gerenciamento de Ações da Funasa (SIGA), disponível no sítio ele-
trônico http://www.funasa.gov.br. O prazo para inscrição será de 30
dias corridos, a contar da data de publicação desta Portaria;

a) As entidades governamentais que não possuem cadastro e
senha no sistema SIGA, ou que necessitem atualizar os dados ca-
dastrais deverão enviar e-mail para csu@funasa.gov.br para obtenção
da senha de acesso ao sistema.

II - Pré-seleção das cartas consultas pela Funasa;
III - Publicação do resultado e convocação das entidades

governamentais para inclusão de suas propostas no Sistema de Con-
vênio do Governo Federal - SICONV e formalização dos convênios
de repasse dos recursos aprovados.

Art. 9º - Os documentos a serem apresentados pelos pro-
ponentes estão elencados no Anexo I desta Portaria.

Art. 10 - O proponente poderá inscrever somente 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, ob-
servando o prazo estipulado nesta Portaria, sendo as versões an-
teriores desconsideradas e analisadas apenas a última.

Art. 11 - No ato da celebração será exigida declaração na
qual informe sobre a existência ou não de aplicação de recursos
públicos federais, financiamentos com recursos da União ou com
recursos geridos ou operados por órgãos ou entidades da União, bem
como da adequada operação e manutenção de empreendimentos fi-
nanciados com tais recursos no município, na área de saneamento.

Art. 12 - 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. 13 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

suellen.silva
Realce
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ANEXO I

DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA
A SELEÇÃO

Para participação no processo seletivo solicita-se a apre-
sentação dos seguintes documentos relativos às propostas, por meio
de inserção no SIGA, nas cartas consultas referentes a:

1. SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM
ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS

a) Apresentação do Projeto Básico, contendo: Planta de im-
plantação da obra, Peças gráficas, Memorial descritivo, Especifica-
ções técnicas, Memorial de Cálculo, Planilha orçamentária, Crono-
grama físico-financeiro, Anotações de Responsabilidade Técnica
(ARTs), devidamente registradas no CREA, em nome dos respon-
sáveis técnicos.

b) Documento de licenciamento ambiental ou a sua dispensa,
quando for o caso, em conformidade com a legislação específica
sobre a matéria;

c) Declaração ou comprovante da titularidade das áreas ne-
cessárias à implantação do empreendimento;

d) Ato normativo de instituição do Órgão Colegiado de Con-
trole Social dos Serviços de Saneamento, conforme artigo 34, § 6º do
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010;

e) Declaração de compromisso em operar e manter o sistema
de abastecimento de água a ser implantado ou documento que com-
prove a forma de gestão estruturada para manter e operar sistemas de
abastecimento de água em áreas rurais;

f) Contrato de concessão e declaração de que a concessão
não cobre as áreas rurais beneficiadas pela proposta (em casos dos
municípios atendidos por concessionárias);

g) Documento comprobatório de que a proposta se destina ao
atendimento de comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas,
ribeirinhas, assentamentos, extrativistas e tradicionais.

2. SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE
ÁGUA DE CHUVA - CISTERNAS

a) Lista de identificação dos beneficiários por localidade
(modelo a ser disponibilizado no site da Funasa);

b) Planta de situação dos domicílios a serem beneficiados,
por localidade, e respectivas coordenadas geográficas;

c) Apresentação do projeto básico, contendo: Peças gráficas,
Especificações técnicas, Memorial descritivo, Memorial de Cálculo,
Planilha orçamentária, Cronograma físico-financeiro, Anotações de
Responsabilidade Técnica (ARTs), devidamente registradas no
CREA, em nome dos responsáveis técnicos;

d) Documento comprobatório de que a proposta se destina ao
atendimento de comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas,
ribeirinhas, assentamentos, extrativistas e tradicionais.

ANEXO II

IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO OU MELHORIA DE SIS-
TEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS
E COMUNIDADES TRADICIONAIS

1 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Para efeito do presente processo seletivo, somente serão clas-

sificadas as propostas que cumprirem os requisitos listados a se-
guir:

I - Proposta que beneficie comunidades e domicílios lo-
calizados em áreas rurais, ribeirinhos, extrativistas, assentamentos,
comunidades tradicionais, fora do perímetro urbano definido por lei
municipal, e em comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas;
e

II - Proponentes que contam com Projetos Básicos de En-
genharia para Sistemas de Abastecimento de Água elaborados.

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

térios de prioridades definidos a seguir:
I - Projeto de Sistema de Abastecimento de Água que se

destine ao atendimento de comunidades quilombolas certificadas e/ou
tituladas, ribeirinhas, assentamentos, extrativistas e tradicionais;

II - O Sistema de Abastecimento de Água proposto destina-
se a comunidades localizadas em Municípios da região do semiárido
brasileiro;

III - Municípios cujo abastecimento de água esteja em Si-
tuação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, por seca ou
estiagem, atendidos pelo Programa Emergencial de Distribuição de
Água, conhecido como Operação Carro-Pipa para abastecimento de
cisternas, ou qualquer programa emergencial dos Governos Estaduais
ou Municipais.

IV - Empreendimentos que promovam a universalização das
ações e dos serviços de abastecimento de água em áreas rurais e
comunidades tradicionais no município;

V - Propostas que possuam documento de licenciamento
ambiental ou a sua dispensa, quando for o caso, em conformidade
com a legislação específica sobre a matéria;

VI - Propostas que possuam declaração ou comprovante da
titularidade das áreas necessárias à implantação do empreendimen-
to;

VII - Comunidades rurais e tradicionais localizadas em Áreas
de Preservação Permanente ou em Unidades de Conservação, ou
outras áreas de preservação ambiental nos termos da legislação am-
biental vigente;

VIII - Municípios que tenham gestão estruturada para manter
e operar sistemas de abastecimento de água em áreas rurais ou de-
claração de compromisso em operar e manter o sistema de abas-
tecimento de água a ser implantado;

XI - Municípios que apresentem maior percentual de do-
micílios rurais sem sistemas de abastecimento de água, conforme
IBGE;

X - Municípios com os menores Índices de Desenvolvimento
Humano (IDH-M);

XI - Municípios que possuem Plano Municipal de Sanea-
mento Básico, ou estão em fase de elaboração em parceria com a
Funasa ou com recursos próprios, conforme Lei n.º 11.445/2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e Decreto nº 8.211, de 21
de março de 2014.

ANEXO III

SISTEMAS DE CAPTAÇÃO E ARMAZENAMENTO
DEÁGUA DE CHUVA EM DOMICÍLIOS E COMUNIDADES RU-
RAISE TRADICIONAIS.

1 - CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE
Para efeito do presente processo seletivo, somente serão clas-

sificadas as propostas que cumprirem os requisitos listados a se-
guir:

I - Proposta que beneficie comunidades e domicílios lo-
calizados em áreas rurais, ribeirinhos, extrativistas, assentamentos,
comunidades tradicionais, fora do perímetro urbano definido por lei
municipal, e em comunidades quilombolas certificadas e/ou tituladas;
e

II - Proponentes que tenham anexado à carta consulta a Lista
de identificação dos beneficiários por localidade, conforme modelo
disponível em www.funasa.gov.br.

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

tériosde prioridades definidos a seguir:
I - Implantação de cisternas em comunidades quilombolas

certificadas e/ou tituladas, comunidades ribeirinhas, assentamentos,
extrativistas e tradicionais;

II - Propostas que apresentem planta de situação dos do-
micílios a serem beneficiados, por localidade, e respectivas coor-
denadas geográficas;

III - Empreendimentos que promovam a universalização dos
domicílios rurais com sistemas de captação e armazenamento de água
de chuva;

IV - Implantação de Sistemas de Captação e Armazenamento
de Água de Chuva - Cisternas em comunidades localizadas em Mu-
nicípios da região do Semiárido Brasileiro.

V- Municípios que apresentem maior percentual de domi-
cílios rurais sem sistemas de abastecimento de água, conforme IB-
GE;

VI - Municípios com os menores Índices de Desenvolvi-
mento Humano (IDH-M);

XI - Municípios que possuem Plano Municipal de Sanea-
mento Básico ou estão em fase de elaboração em parceria com a
Funasa ou com recursos próprios, conforme Lei n.º 11.445/2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 e Decreto nº 8.211, de 21
de março de 2014.

PORTARIA No- 655, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Torna sem efeito a Portaria 395, de 13 de
maio de 2016, publicada no DOU de 16 de
maio de 2016, que estabelece os critérios e
procedimentos básicos para aplicação de
recursos orçamentários e financeiros do
Programa de Resíduos Sólidos Urbanos.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, 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;e em conformidade com a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro 2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, Decreto nº 6.170, de 25 de
julho de 2007, Decreto 7.568, de 16 de setembro de 2011, Portaria
Interministerial nº 507/2011/CGU/MF/MP, de 24 de novembro de
2011, Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015; e considerando a
necessidade de adequação dos critérios a serem estabelecidos por
ocasião da seleção de pleitos que tenham como objetivo as ações do
Programa de Resíduos Sólidos Urbanos, frente aos recursos orça-
mentários disponibilizados no presente exercício, resolve:

Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria 395, de 13/05/2016,
publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de maio de 2016, que
estabelece os critérios e procedimentos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do Programa de Resíduos Sólidos Ur-
banos da FUNASA.

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

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

PORTARIA No- 656, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Torna sem efeito a Portaria 375, de 10 de
maio de 2016, publicada no DOU de 12 de
maio de 2016, que estabelece os critérios e
procedimentos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do Programa
de Melhorias Habitacionais para Controle
da Doença de Chagas.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, 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;e em conformidade com a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro 2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, Decreto nº 6.170, de 25 de

julho de 2007, Decreto 7.568, de 16 de setembro de 2011, Portaria
Interministerial nº 507/2011/CGU/MF/MP, de 24 de novembro de
2011, Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015; e considerando a
necessidade de adequação dos critérios legais a serem estabelecidos
por ocasião da seleção de pleitos que tenham como objetivo as ações
do Programa de Melhorias Habitacionais para Controle da Doença de
Chagas, assim como frente aos recursos orçamentários disponibi-
lizados no presente exercício, resolve:

Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria 375, de 10/05/2016,
publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio de 2016, que
estabelece os critérios e procedimentos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do Programa de Melhorias Habitacionais
para Controle da Doença de Chagas da FUNASA.

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

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

PORTARIA No- 657, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Torna sem efeito a Portaria 376, de 10 de
maio de 2016, publicada no DOU de 12 de
maio de 2016, que estabelece os critérios e
procedimentos básicos para aplicação de
recursos orçamentários e financeiros do
Programa de Melhorias Sanitárias Domici-
liares.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚ-
DE, 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; e em conformidade com a Lei nº 8.080, de 19 de se-
tembro de 1990, Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei nº
8.666, de 21 de junho de 1993, Lei nº. 11.445, de 05 de janeiro 2007,
Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010, Decreto nº 6.170, de 25 de
julho de 2007, Decreto 7.568, de 16 de setembro de 2011, Portaria
Interministerial nº 507/2011/CGU/MF/MP, de 24 de novembro de
2011, Lei nº 13.242, de 30 de dezembro de 2015; e considerando a
necessidade de adequação dos critérios a serem estabelecidos por
ocasião da seleção de pleitos que tenham como objetivo as ações do
Programa de Melhorias Sanitárias Domiciliares, frente aos recursos
orçamentários disponibilizados no presente exercício, resolve:

Art. 1° - Tornar sem efeito a Portaria 376, de 10/05/2016,
publicada no Diário Oficial da União no dia 12 de maio de 2016, que
estabelece os critérios e procedimentos para aplicação de recursos
orçamentários e financeiros do Programa de Melhorias Sanitárias
Domiciliares da FUNASA.

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

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 1.061, DE 2 DE SETEMBRO DE 2016

Exclui e habilita leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva Neonatal - UTIN.

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

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

Considerando a Proposta SAIPS 10.221, aprovada em
11/04/2016, que pleiteia a qualificação dos leitos de UTI Neonatal no
Hospital Geral Universitário, no município de Cuiabá/MT; e

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

Art. 1º Fica excluído o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal - UTIN, do hospital a seguir relacio-
nado:

CNES Hospital Nº leitos Proposta
SAIPS

2659107 Hospital Geral Universitá-
rio - Assoc de Proteção a
Maternidade e a Infância
de Cuiabá - Cuiaba/MT

26.02 10 10.221

Art. 2º Fica habilitado o número de leitos da Unidade de
Terapia Intensiva Neonatal - UTIN do hospital a seguir relacionado:

CNES Hospital Nº leitos Proposta
SAIPS

2659107 Hospital Geral Universitá-
rio - Assoc de Proteção a
Maternidade e a Infância
de Cuiabá - Cuiaba/MT

26.10 10 10.221

Art. 3º 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
sua habilitação.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO


