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Art. 2º Disponibilizar o conteúdo da referida monografia no
endereço eletrônico < http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/con-
nect/e2c1da004e0bf7c99b67bbc09d49251b/E29+%E2%80%93+Eti-
prole.pdf?MOD=AJPERES>

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

SILVIA DE OLIVEIRA SANTOS CAZENAVE

ANEXO

PUBLICAÇÃO NA MONOGRAFIA
Processo nº: 25351.377667/2013-37
Agenda Regulatória 2015-2016: não
Assunto: Proposta de Resolução para o ingrediente ativo E29

- Etiprole na relação de monografias dos ingredientes ativos de agro-
tóxicos, domissanitários e preservantes de madeira, publicada por
meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003, DOU de
02 de setembro de 2003.

Área responsável: Gerência Geral de Saneantes - GGSAN
Relator: Renato Alencar Porto

ÍNDICE MONOGRAFICO NOME
E29 ETIPROLE

l. Emprego domissanitário: autorizado conforme indicado.
1. Modalidade de Emprego, tipo de formulação e concen-

tração de limites máximos autorizados:
1.1 Venda Livre.

Tipo de formulação Concentração
Isca em grãos 0,3 % p/p

1.2 Entidades especializadas e campanhas de saúde públi-
ca.

Tipo de formulação Concentração
Isca em grãos 0,3 % p/p

1.3 Jardinagem Amadora

Tipo de formulação Concentração
Isca em grãos 0,3 % p/p

V - sindicância punitiva - empregado público (art. 3º da Lei
9.962/2000);

VI - sindicância - servidor temporário (art. 10 da Lei
8.745/1993);

VII - sindicância patrimonial; e
VIII - investigação preliminar
Art. 3º Serão, obrigatoriamente, registrados no Sistema

CGU-PAD os atos processuais de:
I - instauração;
II - prorrogação;
III - avocação/requisição pela CGU;
IV - redesignação/recondução;
V - alteração de presidente e/ou membro da comissão;
VI - indiciamento;
VII - relatório final;
VIII - julgamento;
IX - anulação de natureza administrativa ou judicial;
X - pedido de reconsideração e decorrente decisão;
XI - interposição de recurso hierárquico e decorrente de-

cisão; e
XII - instauração de processo de revisão.
§ 1º Após publicada a portaria e formalizado o processo

deverá ser providenciado seu cadastramento, de imediato, no Sistema
CGU/PAD e, em seguida, encaminhado aos componentes da comis-
são.

§ 2º A comissão disciplinar que incluir, ao longo da ins-
trução, novo acusado deverá comunicar o fato ao cadastrador local do
Sistema CGU-PAD, no prazo de dez dias, após a juntada da citação
aos autos, constando no expediente o nome completo, Siape e CPF do
novo acusado.

§ 3º Concluídos os trabalhos de apuração e remessa, pelo
colegiado, à autoridade instauradora, o processo deverá ser enca-
minhado ao cadastrador do CGU-PAD, para registro dos seguintes
atos processuais:

I - ata deliberativa que resulte na suspensão dos trabalhos da
comissão;

II - termo de indiciamento;
III - decisão liminar ou definitiva em processo judicial que

incida nos procedimentos correcionais;
IV- identificação de novo acusado ao longo da apuração;
V - portaria de prorrogação;
VI - portaria de recondução/redesignação; e
VII - portaria que altere a composição da comissão.
§ 4º Sempre que ocorrer anulação de natureza administrativa

ou judicial, pedido de reconsideração, interposição de recurso hie-
rárquico com suas decisões e instauração de processo revisional, os
autos deverão ser encaminhados ao cadastrador do Sistema CGU-
PAD, para fins de registro.

Capítulo III
Da Definição e dos Usuários do Sistema
Art. 4º Ao Coordenador-Adjunto do Sistema CGU-PAD, ca-

berá fomentar o uso adequado da prática definida nesta portaria,
autorizar os servidores que terão permissão de acesso ao Sistema e ao
seu ambiente de treinamento e promover a capacitação dos usuá-
rios.

Parágrafo único. O Corregedor da Fundação Nacional de
Saúde será o Coordenador-Adjunto do sistema informativo CGU-
PA D .

Art. 5º Considerar-se-á Administrador o servidor responsável
pela concessão, exclusão e administração de acesso para os usuários
do CGU-PAD, incluindo o fornecimento de senhas iniciais, bloqueio
e desbloqueio, além de fomentar a política de utilização e monitorar
o uso correto do Sistema.

Parágrafo único. A indicação do Administrador será atri-
buição do Corregedor da Fundação Nacional de Saúde, que deverá
comunicar o feito ao Corregedor Setorial da Controladoria-Geral da
União no Ministério da Saúde.

Art. 6º Considerar-se-á usuário cadastrador o servidor res-
ponsável pelo registro, atualização e consulta das informações no
Sistema CGU-PAD, no âmbito da Funasa.

Art. 7º Considerar-se-á usuário consulta o servidor com per-
missão para visualizar as informações registradas no Sistema e im-
pressão de relatório, referentes à respectiva unidade administrativa,
sem possibilidade de alteração dos registros existentes.

Capítulo IV
Do Acesso
Art. 8º Compete ao Coordenador-Adjunto do Sistema CGU-

PA D :
I - indicar o servidor que terá permissão de acesso ao Sis-

tema no perfil de Administrador;
II - autorizar os servidores que terão permissão de acesso ao

Sistema no perfil de Usuário Cadastrador e Usuário Consulta;
III - monitorar o registro dos dados relativos aos proce-

dimentos correcionais e fomentar o uso correto do Sistema CGU-
PAD, por meio do Administrador do Sistema;

IV - normatizar a operacionalização do uso do Sistema
CGU-PAD a cargo do Administrador.

Parágrafo único. Compete ao Coordenador-Adjunto do Sis-
tema na Funasa, efetivar a nomeação dos usuários cadastradores nos
Estados.

Art. 9º Compete ao Administrador do Sistema CGU-PAD:
I - responder pela gestão das senhas de acesso;
II - promover o uso correto; e
III - monitorar a operacionalização do uso, a cargo dos ca-

dastradores.
Art. 10 Compete ao usuário Cadastrador do Sistema CGU-

PA D :
I - efetivar o registro e correção dos procedimentos cor-

recionais enunciados no art. 2º;

II - atender diligência e pedido do Coordenador-Adjunto e
Administrador inerentes ao sistema informativo CGU-PAD, priori-
zando a comunicação eletrônica entre estes;

III - utilizar o ambiente de treinamento do Sistema CGU-
PAD; e

IV - obedecer as normas e orientações do manual de registro
dos procedimentos correcionais.

Parágrafo único. Compete ao Superintendente Estadual da
Funasa indicar os servidores que terão permissão de acesso ao Sis-
tema CGU-PAD, no perfil usuário cadastrador e usuário consulta.

Art. 11 Compete ao usuário Consulta do Sistema CGU-
PA D :

I - zelar pela informação obtida no Sistema;
II - atender diligência e pedido do Coordenador-Adjunto e

Administrador, priorizando a comunicação eletrônica entre estes; e
III - obedecer as normas e orientações do manual de registro

dos procedimentos correcionais.
Art. 12 É vedada a concessão de permissão de acesso ao

Sistema CGU-PAD, aos prestadores de serviço, empregados tercei-
rizados, estagiários e contratados temporários, e o compartilhamento
de senhas de acesso ao Sistema com esses agentes.

Capítulo V
Da Habilitação de Acesso
Art. 13 A solicitação de acesso ao Sistema dar-se-á pelo

Superintendente Estadual ao Coordenador-Adjunto do Sistema CGU-
PA D .

Parágrafo único. O servidor indicado com o perfil de Ca-
dastrador deverá ser do quadro ativo permanente da Funasa, possuir
experiência nas atividades correcionais, ter atuado em comissão de
procedimento disciplinar e possuir conhecimento de informática bá-
sica.

Art. 14 A concessão de acesso ao Sistema CGU-PAD e ao
seu ambiente de treinamento necessita de autorização do Coorde-
nador-Adjunto, que a encaminhará ao Administrador para providên-
cias.

§ 1º É facultado ao Coordenador-Adjunto impor restrições de
acesso.

§ 2º O Superintendente Estadual deverá comunicar, por es-
crito, ao Coordenador-Adjunto, as situações de afastamento, desli-
gamento, aposentadoria, movimentação ou investigação em processo
administrativo disciplinar ou sindicância, de usuários do Sistema,
Cadastrador ou de Consulta, lotados em sua área de atuação.

Capítulo VI
Disposições Finais
Art. 15 Os servidores que tenham acesso às informações

registradas no CGU-PAD, ou que delas façam uso, deverão zelar pela
sua integralidade, sigilosidade, disponibilidade e confidencialidade,
observadas as disposições do Decreto nº 4.553, de 27.12.2002.

Art. 16 A área de Recursos Humanos fica obrigada a for-
necer os dados pessoais dos componentes de comissão processante e
do agente acusado nos procedimentos disciplinares para efetivação do
registro no Sistema CGU-PAD.

Art. 17 O descumprimento das disposições desta política de
uso sujeitará os responsáveis às sanções disciplinares cabíveis, na
forma especificada em Lei.

Art. 18 Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação
desta política de uso serão dirimidos pelo Coordenador-Adjunto do
Sistema CGU-PAD.

FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
ESCOLA POLITÉCNICA DE SAÚDE JOAQUIM

VENÂNCIO

PORTARIA Nº 21, DE 28 DE OUTUBRO DE 2015

O Diretor da Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Portaria da Pre-
sidência da Fiocruz nº 1178/2015-PR, de 25/09/2015, resolve:

P R O P Ó S I TO
Subdelegar a competência dos poderes atribuídos ao Diretor

aos Vice-diretores especificados a seguir.
OBJETIVO
Subdelegar a competência dos poderes a mim atribuídos, na

forma do item 2.9 da Portaria nº 1178/2015-PR, de 25/09/2015 do
Presidente da Fiocruz, aos Vice-diretores Jose Orbilio Souza de
Abreu, Marcela Alejandra Pronko e Páulea Zaquini Monteiro Lima da
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio.

DEVERES E OBRIGAÇÕES
Ficam subdelegados os poderes previstos no item 2, subitens

2.1 a 2.8 e 2.10 da Portaria da Presidência da Fiocruz nº 1178/2015-
PR, de 25/09/2015.

2.0 - PODERES DELEGADOS
2.12.1- autorizar a realização e homologar licitações nas suas

diversas modalidades, para fins de aquisição de materiais, a execução
de obras e serviços, bem ainda alienações, observadas as disposições
da Lei nº 8.666/93, da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, do Decreto nº
3.555, de 08.08.2000, do Decreto nº 5.450, de 31.05.2005 e alterações
posteriores.

2.2- revogar e/ou anular procedimentos licitatórios nas suas
diversas modalidades, bem como autorizar a realização e homologar
ou ratificar os procedimentos de dispensa e inexigibilidade de li-
citação e respectivos contratos, quando houver, nos termos do art. 26
da Lei nº 8.666/93.

2.3 - atuar como ordenador de despesas na prática de todos
os atos necessários à execução

orçamentária e financeira para aplicação dos recursos que
lhes forem descentralizados, em se

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA No- 840, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2015

Altera o Anexo da Portaria nº 1005, pu-
blicada no Diário Oficial da União, Seção
I, de 23.8.2013, que estabelece a política de
uso do sistema informativo CGU-PAD no
âmbito da Funasa.

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, considerando a necessidade de adequação ao Sistema de
Correição do Poder Executivo Federal, nos termos do Decreto nº
5.480, de 30.6.2005, e tendo em vista o disposto no artigo 1º da
Portaria nº 1.043, de 24.7.2007, da Controladoria-Geral da União-
CGU/PR, que trata do Sistema de Gestão de Processos Adminis-
trativos Disciplinares CGU-PAD,

R E S O LV E :
Art. 1º Alterar o Anexo da Portaria nº 1005, publicada no

Diário Oficial da União, Seção I, de 23.8.2013, que estabelece a
Política de Uso do Sistema de Gestão de Processos Administrativos
Disciplinares/CGU-PAD, para o gerenciamento das informações ine-
rentes aos processos da espécie, instaurados no âmbito da Fundação
Nacional de Saúde.

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

ANTONIO HENRIQUE DE CARVALHO PIRES

ANEXO

POLÍTICA DE USO DO SISTEMA DE GESTÃO DE PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR CGU-PAD NO ÂM-
BITO DA

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE
Capítulo I
Da Finalidade
Art. 1º A Política de Uso do Sistema CGU-PAD, tem por

objetivo estabelecer regras e orientações de uso do Sistema de Gestão
de Processo Administrativo Disciplinar, no gerenciamento das in-
formações sobre os processos administrativos de natureza disciplinar,
instaurados no âmbito da Fundação Nacional de Saúde, consoante o
disposto na Portaria CGU nº 1043, de 24.7.2007, publicada no Diário
Oficial da União de 25.7.2007.

Capítulo II
Do Registro de Informações
Art. 2º São objeto de registro no Sistema CGU-PAD, as

informações relativas aos procedimentos administrativos de natureza
disciplinar, no âmbito da Fundação Nacional de Saúde, nas seguintes
modalidades:

I - denúncia/representação
II - sindicância investigativa e punitiva (Lei 8.112/1990);
III - processo administrativo disciplinar (Lei 8.112/1990);
IV - processo administrativo disciplinar em rito sumário (Lei

8 . 11 2 / 1 9 9 0 ) ;
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