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FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA Nº 717, DE 27 DE AGOSTO DE 2014

O Presidente da Fundação Nacional de Saúde, no uso das atribuições que lhe confere o art. 14, inciso VIII, do Estatuto da Funasa, aprovado pelo Decreto n° 7.335, de 19.10.2010, publicado no D.O.U. de

20/10/2010 e o disposto na Lei n° 11.355/2006, Lei n° 11.357/2006, Decreto n° 7.133, de 19 de março de 2010 e Portaria/Funasa n° 1.743 Art. 16, resolve:

Art. 1° Instituir as metas globais de desempenho institucional para fins de cálculo do pagamento da Gratificação de Desempenho do Plano Geral de Cargos do Poder Executivo - GDPGPE, da Gratificação

de Desempenho da Carreira da Previdência, da Saúde e do Trabalho - GDPST e da Gratificação de Desempenho de Atividade de Cargos Específicos - GDACE devidas aos servidores do quadro de pessoal da Fundação

Nacional de Saúde - Funasa, para o período de 16 de abril de 2014 a 15 de abril de 2015, na forma do anexo I desta Portaria.

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

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

ANEXO I

Metas Globais de Desempenho Institucional - 16/04/2014 a 15/04/2015

Meta Finalidade Fórmula de Cálculo Fonte Método de Aferição Resultado Esperado
1. Elaboração do programa de capacitação de
técnicos e gestores municipais na operaciona-
lização dos sistemas simplificados de abaste-
cimento de água em comunidades rurais

Sustentabilidade das obras executadas direta-
mente pela Funasa

Programa de capacitação elaborado DENSP Documento apresentado Programa de capaci-
tação elaborado

2. Revisão do Manual de Saneamento Atualizar material técnico contendo orientações
sobre obras e materiais utilizados em obras de
saneamento

Manual elaborado DENSP Documento apresentado Manual de Sanea-
mento revisado

3. Contratar estudos visando a concepção e
formulação do Programa Nacional de Sanea-
mento Rural - PNSR, via Termo de Execu-
ção Descentralizada

Atendimento a proposição estabelecida no Pla-
no Nacional de Saneamento Básico/PLANSAB,
de elaboração do PNSR sob a responsabilidade
do Ministério da Saúde, por meio da Funasa

Documento Relatório Consolida-
do do DENSP

Termo de Execução Descentralizada
assinado

Estudos contratados

4. Atingir 75% de construção de 20.000 cis-
ternas

Alcance de 75 % da meta estabelecida no âm-
bito do Programa Água Para Todos / Plano
Brasil Sem Miséria a cargo da Funasa

(nº de cisternas concluídas) /(nº de
cisternas programadas (20.000)) X
100

Relatório Consolida-
do do DENSP

Relatórios de execução 75% (15.000 cister-
nas)

5. Elaboração de Manual de Orientações
Técnicas para análise dos convênios do Pro-
grama Cataforte

Dar suporte técnico à área de engenharia da
Fundação Nacional de Saúde (Funasa) quanto
aos requisitos mínimos e documentos obrigató-
rios a serem apresentados, para análise e apro-
vação dos convênios referentes ao Programa
C ATA F O RT E

Documento elaborado Documento Documento apresentado Manual Elaborado

6. Financiar 40 projetos de Educação em Saú-
de Ambiental com vistas à promoção da saú-
de.

Apoiar técnica e financeiramente municípios
para a promoção de ações de Educação em
Saúde Ambiental.

Nº de projetos financiados SICONV Levantamento dos convênios cele-
brados para projetos de Educação
em Saúde Ambiental selecionados,
por meio de Edital de Chamamento

40 projetos financia-
dos

7. Apoiar 432 municípios no controle da qua-
lidade da água para consumo humano.

Garantir o padrão de potabilidade da água. Somatório dos municípios Relatório Técnico
de atividades - Su-
perintendências Es-
taduais

Planilha de resultados de análises
(acompanhamento)

432 municípios
apoiados

8. Financiar 15 pesquisas com vistas à Sus-
tentabilidade dos Serviços e Ações na área de
Saúde Ambiental.

Promover aplicabilidade das pesquisas às ações
da Funasa.

Nº de pesquisas financiadas SICONV e Relató-
rio de avaliação das
pesquisas

Levantamento dos convênios e/ou
outros instrumentos de transferência
de recursos celebrados para projetos
de pesquisa selecionados por meio
de Edital de Chamamento

15 pesquisas finan-
ciadas

DENSP - Departamento de Engenharia de Saúde Pública.

DESAM - Departamento de Saúde Ambiental.

A Avaliação Institucional corresponde a 80 pontos, que serão distribuídos conforme percentual de alcance atingido:

Desempenho Institucional (%) Pontuação final da Avaliação Institucional
Acima de 70 80 pontos

> 60 a 70 70 pontos
> 50 a 60 60 pontos
> 40 a 50 50 pontos
> 30 a 40 40 pontos

0 a 30 26 pontos

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
suspensão, em todo território nacional, de todas as propagandas que
atribuam propriedades não estabelecidas pela legislação sanitária vi-
gente, divulgadas nos sítios eletrônicos http://www.prazivill.com e
https://prazivill.com/ e em todo e qualquer tipo de mídia, relativas ao
produto GUARANÁ EM PÓ COM VITAMINAS E MINERAIS, da
marca Prazivill, registro MS n° 6.2907.005.001-0, fabricado pela Sun-
flower Indústria e Laboratório Fitoterápico ME (CNPJ:
02.385.401/0001-32), localizada na Estrada do Jundiaquara n° 287 -
Jundiaquara, Araçoiaba da Serra/SP.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

EDUARDO HAGE CARMO

RESOLUÇÃO - RE Nº 3.388, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014

O Superintendente de Fiscalização, Controle e Monitoramen-
to da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atri-
buições que lhe conferem a Portaria nº. 993 da Anvisa, de 11 de
junho de 2014, publicada no D.O.U. de 13 de junho de 2014, aliada
aos incisos III e VII do art. 123 do Regimento Interno da Anvisa,
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº. 650 da Anvisa, de 29
de maio de 2014, publicada no D.O.U. de 2 de junho de 2014, e suas
alterações,

considerando os arts. 12 e 50 da Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976;

considerando que o produto Cleaner Enxaguatório Bucal está
sujeito a registro, de acordo com o anexo II da resolução RDC nº
04/2014, pois trata-se de um enxaguatório bucal antisséptico, e que o
registro não foi encontrado após consulta aos bancos de dados da
Anvisa, resolve:

Art.1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
suspensão da fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e
uso, em todo o território nacional, do produto CLEANER ENXA-
GUATÓRIO BUCAL, fabricado pela Top Liss Indústria e Comércio
de Cosméticos Ltda. (CNPJ: 92.141.464/0001-36), localizada na Tra-
vessa do Rodeio, 100 - Palermo, Gravataí/RS.

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

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

EDUARDO HAGE CARMO

SUPERINTENDÊNCIA DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS BIOLÓGICOS

RESOLUÇÃO - RE N° 3.389, DE 2 DE SETEMBRO DE 2014

A Superintendente Substituta de Medicamentos e Produtos
Biológicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das
atribuições que lhe conferem a Portaria no 1188, de 15 de julho de
2014, publicada no DOU de 17 de julho de 2014, aliada ao disposto
no art. 147 e no inciso I, § 1o do art 6o do Regimento Interno da
Anvisa, aprovado nos termos do Anexo I da Portaria no 650 da
Anvisa, de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de
2014,

Considerando o art. 229-C da Lei no 9.279, de 1996, acres-
centado pela Lei no 10.196, de 2001;

Considerando a Resolução - RDC no 45, de 20 de junho de
2008, publicada no DOU no 119, de 24 de junho de 2008, seção 1,
pág. 67, retificada no DOU no 125, de 2 de julho de 2008, seção 1,
pág. 56, que dispõe sobre o procedimento administrativo relativo à
prévia anuência da Anvisa para a concessão de patentes para produtos
e processos farmacêuticos;

Considerando a decisão judicial liminar proferida nos autos
do Mandado de Segurança nº 54606-07.2014.4.01.3400, em trami-
tação na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal - 1ª
Região, resolve:

Art. 1o Conceder prévia anuência ao pedido de patente
PI0309528-2, nos termos da decisão judicial liminar proferida nos
autos do Mandado de Segurança nº 54606-07.2014.4.01.3400, em
tramitação na 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal
- 1ª Região, tornando insubsistente a Resolução-RE a seguir rela-
cionada, no tocante ao referido pedido de invenção.

Art. 2o Determinar a imediata remessa dos autos do pedido
de patente PI0309528-2 para o Instituto Nacional da Propriedade
Industrial - INPI.

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

MEIRUZE SOUSA FREITAS

ANEXO

Resolução-RE no 1453, de 22 de abril de 2014, publicada no DOU no

76 de 23 de abril de 2014, Seção 1, pág. 75.
NÚMERO DO PEDIDO PI 0309528-2
DEPOSITANTE NOVARTIS AG
PROCURADOR DANNEMANN, SIEMSEN, BIGLER & IPANEMA
MOREIRA
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