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ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA-GERAL FEDERAL

PORTARIA No- 713, DE 5 DE NOVEMBRO DE 2013

Consolida as competências da Procuradoria
Federal no Estado do Acre - PF/AC e dá
outras providências.

O PROCURADOR-GERAL FEDERAL, no uso da com-
petência de que tratam os incisos I e VIII do §2º do art. 11 da Lei nº
10.480, de 2 de julho de 2002, considerando o disposto na Portaria
AGU nº 238, de 05 de março de 2007, e na Portaria PGF nº 765, de
14 de agosto de 2008, resolve:

Art. 1º A Procuradoria Federal no Estado do Acre - PF/AC
exercerá a representação judicial e extrajudicial das autarquias e fun-
dações públicas federais, as respectivas atividades de consultoria e
assessoramento jurídicos, a apuração da liquidez e certeza dos cré-
ditos, de qualquer natureza, inerentes às suas atividades, inscrevendo-
os em dívida ativa, para fins de cobrança amigável ou judicial, ob-
servado o disposto na Portaria PGF nº 267, de 16 de março de 2009,
e ressalvadas as competências atribuídas no artigo 2º.

§ 1º A Procuradoria Federal no Estado do Acre exercerá as
atividades de defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais e
coletivos dos indígenas e de suas comunidades no Estado do Acre, ob-
servado o disposto na Portaria AGU nº 839, de 18 de junho de 2010.

§ 2º A assunção da representação judicial atribuída no caput
e em seu §1º dar-se-á imediatamente, com exceção do Instituto Na-
cional do Seguro Social - INSS e do Instituto Nacional de Co-
lonização e Reforma Agrária - INCRA, que serão representados pelas
respectivas Procuradorias Federais Especializadas.

Art. 2º As Procuradorias Federais, Especializadas ou não,
junto à Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, Fundação Nacional
do Índio - FUNAI, Fundação Universidade Federal do Acre - UFAC,
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Re-
nováveis - IBAMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tec-
nologia do Acre - IFAC, Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA, Instituto Nacional do Seguro Social - INSS pres-
tarão a consultoria e o assessoramento jurídicos das respectivas au-
tarquias e fundações públicas federais no Estado do Acre.

Art. 3º Os órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal
no Estado do Acre atuarão em colaboração mútua, sob a coordenação
da Procuradoria Federal no Estado do Acre.

§ 1º As ordens de serviço ou outros atos normativos que
tenham sido editados com fundamento nas portarias de colaboração
vigentes na data de publicação desta portaria continuarão a produzir
seus efeitos enquanto não sejam revogadas ou modificadas por atos
supervenientes da Procuradoria Federal no Estado do Acre.

§ 2º Todas as ordens de serviço ou outros atos normativos
que disciplinem as colaborações entre os órgãos de execução da
Procuradoria-Geral Federal no Estado do Acre deverão ser dispo-
nibilizadas no sítio eletrônico da unidade.

Art. 4º As citações e intimações dirigidas a qualquer au-
tarquia ou fundação pública federal, com exceção daquelas men-
cionadas no §2º do art.1º, serão recebidas pela Procuradoria Federal
no Estado do Acre, observada sua competência territorial e, no que
couber, o disposto na Portaria PGF nº 520, de 25 de junho de 2008,
e na Portaria PGF nº 535, de 27 de junho de 2008.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, convalidando-se os atos anteriormente praticados.

Art. 6º Ficam revogadas as Portarias PGF n.º 827, de 18 de
outubro de 2012, publicada no Diário Oficial da União de 24 de
outubro de 2012, Seção 1, página 1, n.º 342, de 23 de maio de 2007,
publicada no Diário Oficial da União de 25 de maio de 2007, Seção
1, página 2, n.º 416, de 21 de maio de 2010, publicada no Diário
Oficial da União de 24 de maio de 2010, Seção 1, página 1, n.º 457,
de 22 de junho de 2007, publicada no Diário Oficial da União de 25
de junho de 2007, Seção 1, página 7, n.º 387, de 19 de maio de 2011,
publicada no Diário Oficial da União de 20 de maio de 2011, Seção
1, página 4, n.º 763, de 21 de setembro de 2010, publicada no Diário
Oficial da União de 23 de setembro de 2010, Seção 1, página 20.

MARCELO DE SIQUEIRA FREITAS

SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS

PORTARIA No- 1.266, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2013 (*)

Institui o Comitê de Segurança da Infor-
mação e Comunicações - CSIC, no âmbito
da Secretaria de Direitos Humanos da Pre-
sidência da República.

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLI-
CA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no
inciso VI, do art. 5º, da Instrução Normativa GSI/PR nº 1, de 13 de
junho de 2008, resolve:

Art. 1º Institui o Comitê de Segurança da Informação e
Comunicações - CSIC, com a finalidade de viabilizar e assegurar a
disponibilidade, a integridade, a confidencialidade e a autenticidade
das informações, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República - SDH/PR.

Art. 2º Compete ao Comitê:

I - assessorar na implementação das ações de segurança da
informação e comunicações;

II - constituir grupos de trabalho para tratar de temas e
propor soluções específicas sobre segurança da informação e co-
municações;

III - propor alterações na Política de Segurança da Infor-
mação e Comunicações;

IV - propor normas relativas à segurança da informação e
comunicações; e

V - aprovar seu Regimento Interno.

Art. 3º O Comitê será composto pelos representantes, titular
e suplente, dos seguintes órgãos:

I - Gabinete da Ministra;

II - Secretaria Executiva;

III - Secretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos;

IV - Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos;

V - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa
com Deficiência; e

VI - Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Crian-
ça e do Adolescente.

Parágrafo único. O Comitê será coordenado pelo Gestor de
Segurança da Informação da SDH/PR.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA DO ROSÁRIO NUNES

(*) Republicada por ter saído no DOU nº 218, de 08-11-2013, Seção
1, página 2, com incorreção no original.

PORTARIA No- 1.319, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o credenciamento do orga-
nismo estrangeiro Amici dei Bambini- Ai.
Bi, que atua na cooperação em adoção in-
ternacional no Brasil.

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLI-
CA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do parágrafo
único do art. 87 da Constituição Federal, e tendo em vista o disposto
no art. 18 do Decreto nº 5.491, de 18 de julho de 2005, e con-
siderando o disposto no inciso V do art. 2º do Decreto nº 3.174, de 16
de setembro de 1999, resolve:

Art. 1º Renovar o credenciamento do organismo Amici dei
Bambini- Ai. Bi., com sede Via Giacomo Frassi, 19, Melegnano,
Itália, para atuar na cooperação em adoção internacional no Brasil, de
acordo com a Convenção Relativa à Proteção das Crianças e à Co-
operação em Matéria de Adoção Internacional, concluída em Haia-
Holanda, em 29 de maio de 1993, aprovada pelo Decreto Legislativo
nº 1, de 14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto nº 3.087,
de 21 de junho de 1999.

Art. 2º O organismo deverá cumprir o disposto na Lei nº
8.069, de 13 de julho 1990, assim como as disposições do Decreto nº
5.491, 18 de julho de 2005, sob pena de suspensão de seu cre-
denciamento.

Art. 3º O credenciamento tem validade por 2 (dois) anos,
contados da data da publicação desta Portaria, devendo o organismo
pleitear a sua renovação junto à Autoridade Central Administrativa
Federal, nos 60 (sessenta) dias que antecederem o seu vencimento,
consoante o disposto no § 7º do art. 52 da Lei nº 8.069, de 13 de
julho de 1990.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA DO ROSÁRIO NUNES

PORTARIA No- 1.320, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o credenciamento do orga-
nismo estrangeiro AMI - AMICI MISSIO-
NI INDIANE, que atua na cooperação em
adoção internacional no Brasil.

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLI-
CA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
18 do Decreto nº 5.491, de 18 de julho de 2005, e considerando o
disposto no inciso V do art. 2º do Decreto nº 3.174, de 16 de
setembro de 1999, resolve:

Art. 1º Renovar o credenciamento do organismo AMI -
AMICI MISSIONI INDIANE, com sede na Via Aldo Moro, 7, 20090
Buccinasco, Milão, Itália, para atuar na cooperação em adoção in-
ternacional no Brasil, de acordo com a Convenção Relativa à Pro-
teção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção Inter-
nacional, concluída em Haia-Holanda, em 29 de maio de 1993, apro-
vada pelo Decreto Legislativo nº 1, de 14 de janeiro de 1999, e
promulgada pelo Decreto nº 3.087, de 21 de junho de 1999.

Art. 2º O organismo deverá cumprir o disposto na Lei nº 8.069,
13 de julho de 1990, assim como as disposições do Decreto nº 5.491, 18
de julho de 2005, sob pena de suspensão de seu credenciamento.

Art. 3º O credenciamento tem validade por 2 (dois) anos,
contados da data da publicação desta Portaria, devendo o organismo
pleitear a sua renovação junto à Autoridade Central Administrativa
Federal, nos 60 (sessenta) dias que antecederem o seu vencimento,
consoante o disposto no § 7º do art. 52 da Lei nº 8.069, 13 de julho
de 1990.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA DO ROSÁRIO NUNES

PORTARIA No- 1.321, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013

Dispõe sobre o credenciamento do orga-
nismo estrangeiro Associação Progetto São
José, que atua na cooperação em adoção
internacional no Brasil.

A MINISTRA DE ESTADO CHEFE DA SECRETARIA
DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLI-
CA, no uso das atribuições que lhe confere o inciso IV do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o disposto no art.
18 do Decreto nº 5.491, de 18 de julho de 2005, e considerando o
disposto no inciso V do art. 2º do Decreto nº 3.174, de 16 de
setembro de 1999, resolve:

Art. 1º Renovar o credenciamento do organismo Associação
Progetto São José, com sede na Via Ludovico Pavoni, 9, 25128
Brescia, Itália, para atuar na cooperação em adoção internacional no
Brasil, de acordo com a Convenção Relativa à Proteção das Crianças
e à Cooperação em Matéria de Adoção Internacional, concluída em
Haia-Holanda, em 29 de maio de 1993, aprovada pelo Decreto Le-
gislativo nº 1, de 14 de janeiro de 1999, e promulgada pelo Decreto
nº 3.087, de 21 de junho de 1999.

Art. 2º O organismo deverá cumprir o disposto na Lei nº
8.069, de 13 de julho de 1990, assim como as disposições do Decreto
nº 5.491, de 2005, sob pena de suspensão de seu credenciamento.

Art. 3º O credenciamento tem validade por 2 (dois) anos,
contados da data da publicação desta Portaria, devendo o organismo
pleitear a sua renovação junto à Autoridade Central Administrativa
Federal, nos 60 (sessenta) dias que antecederem o seu vencimento,
consoante o disposto no § 7º do art. 52 da Lei nº 8.069, de 1990.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

MARIA DO ROSÁRIO NUNES

CONSELHO DE GOVERNO
CÂMARA DE REGULAÇÃO DO MERCADO

DE MEDICAMENTOS
COMITÊ TÉCNICO-EXECUTIVO

DECISÃO No- 3, DE 14 DE OUTUBRO DE 2013 (*)

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CÂMARA DE REGULA-
ÇÃO DO MERCADO DE MEDICAMENTOS - CMED, no exer-
cício da competência que lhe confere o inciso XII, do artigo 12 da
Resolução CMED nº. 3, de 29 de julho de 2003, faz saber que o
COMITÊ TÉCNICO-EXECUTIVO, em reunião realizada no dia
22 de agosto de 2013, decidiu:

-Nos autos do Processo Administrativo nº. 25351.047388/2013-58, de
interesse da empresa GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA., CNPJ
33.247.743/0001-10, referente ao Recurso Administrativo interposto contra de-
cisão da Secretaria-Executiva que indeferiu o pedido de reajuste extraordinário
de preço do produto SAL DE FRUTA ENO, ou, alternativamente, a sua libe-
ração do regime de regulação do mercado de medicamentos, acompanhar o Voto
nº 3/2013 - CMED/SCTIE/MS, de 22 de agosto de 2013, da Secretaria Ciência,
Tecnologia e Insumos Estratégicos, do Ministério da Saúde, conhecendo do re-
curso, mas negando-lhe provimento, para manter a decisão da SE/CMED.
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