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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE JUSTIÇA
DESPACHOS DE 6 DE ABRIL DE 2018
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DE
JUSTIÇA, no uso das atribuições conferidas pelo do art. 14, inciso X,
do Decreto nº 9.150, de 4 de setembro de 2017; e
CONSIDERANDO o disposto na Lei nº 9.790, de 23 de
março de 1999; no Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999; e na
Portaria MJ nº 362, de 1° de março de 2016; resolve:
Nº 261 - Tornar público o INDEFERIMENTO do pedido de
qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), da entidade social ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORAÇÃO DE JESUS, com sede em Rio Branco - AC, inscrita no
CNPJ sob o nº 10.198.385/0001-05, em razão do descumprimento dos
arts. 3º, III e 4º, II, IV, V e VII, da Lei nº 9.790/99. Processo SEI/MJ
nº 08000.011161/2018-78.
Nº 262 - Tornar público o INDEFERIMENTO do pedido de
qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse
Público (OSCIP), da entidade social ASSOCIAÇÃO BEIJA FLOR
DE INCENTIVO A EDUCAÇÃO E IGUALDADE SOCIAL - ABES
com sede em Aracruz - ES, inscrita no CNPJ sob o nº
21.378.031/0001-50, em razão do enquadramento no art. 2º, V e do
descumprimento do art. 1 º, II e VI do Decreto nº 3.100/99. Processo
SEI/MJ nº 08000.011581/2018-54.
Nº 268 - Tornar público o INDEFERIMENTO do pedido de
qualificação como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
(OSCIP), da entidade social FUNDAÇÃO MARCIO EDUARDO
BARONE BRANDAO , com sede em São Paulo - SP, inscrita no CNPJ
sob o nº 48.083.984/0001-48, em razão do descumprimento dos arts. 4º
e 5º, da Lei nº 9.790/99. Processo SEI/MJ nº 08000.011653/2018-63.
GERALDO LUIZ NUGOLI COSTA

COORDENAÇÃO-GERAL
DE ASSUNTOS JUDICIÁRIOS
COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE POLÍTICAS DE JUSTIÇA
DESPACHO Nº 257, DE 9 DE ABRIL DE 2018
O CHEFE DA DIVISÃO DE POLÍTICAS DE JUSTIÇA, no
uso das atribuições conferidas pelo Decreto nº 9.150, de 4 de
setembro de 2017; e
Considerando o disposto na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999;
no Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999; na Portaria MJ nº 362, de 1°
de março de 2016; e na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999; resolve:
Notificar
a
entidade
social
INSTITUTO
DE
CAPACITAÇÃO E INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL PELOS
DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE
RISCO - BERÇO DA CIDADANIA, com sede em Brasília - DF,
inscrita no CNPJ sob o nº 08.923.241/0001-14, para que tome ciência
do Processo de Representação Administrativa que corre em seu
desfavor no Ministério da Justiça e apresente a defesa que entender
pertinente, juntamente com cópia atualizada do estatuto da entidade,
além de atualizar seu endereço junto a esta pasta, sob pena de perda
ou cancelamento da sua qualificação como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - OSCIP.
Fica concedido o prazo de dez (10) dias para a manifestação
e a apresentação de documentos. Processo SEI/MJ nº
08000.002909/2018-41.
EWANDJÔECY FRANCISCO DE ARAÚJO

Ministério da Saúde
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
SECRETARIA-GERAL
NÚCLEO EM SÃO PAULO
DESPACHO
A Chefe do Núcleo da ANS São Paulo, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº
62/DIFIS/ ANS, publicada no DOU de 12 de fevereiro de 2016,
pelo Diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, e consoante o disposto na Resolução
Normativa nº 388, art. 28, V, vem por meio deste DAR CIÊNCIA:
DESPACHO Nº 328/NUCLEO-SP/DIFIS/2018
PROCESSO 25789.055943/2017-37
Intima-se a Operadora ADMPLAN ADMINISTRADORA
DE BENEFÍCIOS LTDA., com último endereço em local incerto e
não sabido, para ciência de decisão deste Chefe de Núcleo,
publicada no site em 23/01/2018, no julgamento do Processo
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Administrativo nº 25789.055943/2017-37 (demanda nº 3604409),
em tramitação nesta ANS, julgado procedente com aplicação de
multa pecuniária no valor de R$ 1.150.000,00 (UM MILHÃO,
CENTO E CINQUENTA MIL REAIS).
A íntegra da referida decisão e do respectivo relatório de
parecer estarão disponíveis na página da ANS, sem prejuízo da
concessão de vista dos autos ao representante legal da operadora.
Fica a operadora notificada para, querendo, no prazo de 10
(dez) dias, a contar da intimação desta decisão, interpor recurso
administrativo por petição, em correspondência destinada para o
endereço abaixo indicado.
A operadora poderá se manifestar, em substituição à
apresentação do recurso, por meio de e-mail encaminhado para o
endereço eletrônico nucleosp@ans.gov.br ou por petição, em
correspondência destinada para o endereço abaixo indicado, na qual
deve ser indicado o endereço de e-mail para encaminhamento da
Guia de Recolhimento da União - GRU de pagamento da multa:
4.1. no prazo de 10 (dez) dias contados do recebimento da
presente intimação, para informar sua intenção de usufruir do
benefício previsto no art. 41 da RN n.º 388/2015, que consiste em
desconto de 20% (vinte por cento) no pagamento à vista da multa
fixada;
4.2. no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento
da presente intimação, solicitar a Guia de Recolhimento da União
- GRU para pagamento integral da multa ou solicitar seu
pagamento parcelado, na forma estabelecida no art.40, da RN n.º
388/2015.
Por fim, informamos que caso a operadora opte pelo
pagamento antecipado da multa, nos termos do item 4.1, sua
eventual quitação importará no arquivamento do processo
sancionador objeto desta intimação. Em caso de inadimplência, o
desconto será desconsiderado, e o valor integral será encaminhado
para inscrição na dívida ativa da ANS e a operadora será inscrita
no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor Público
Federal - CADIN ultrapassado os 75 (setenta e cinco) dias de
inadimplência, nos termos da Lei nº10.522/2002.
Agência Nacional de Saúde Suplementar
Diretoria de Fiscalização
NÚCLEO DA ANS SÃO PAULO
Rua Bela Cintra, 986 - 9º andar - Jardim Paulista
CEP 01415-000 - São Paulo - SP
DANIELE FERREIRA PAMPLONA
DESPACHO
A Chefe do Núcleo da ANS São Paulo, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº
62/DIFIS/ ANS, publicada no DOU de 12 de fevereiro de 2016,
pelo Diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, e consoante o disposto na Resolução
Normativa nº 388, art. 28, V, vem por meio deste DAR CIÊNCIA:
DESPACHO Nº 352/NUCLEO-SP/DIFIS/2018
PROCESSO 33902.554395/2016-27
Intima-se a MONTEPIO DE SÃO PAULO EIRELI, na
pessoa de seu representante, a alegar o que entender, a bem de seus
direitos, no prazo de 10 (dez) dias contados da data da publicação
deste, em correspondência a ser encaminhada para o endereço ao
final indicado, conforme o artigo 31 da Resolução Normativa - RN
n.º 388/2015, face ao AUTO DE INFRAÇÃO 34234/2018, lavrado
no dia 01 de fevereiro de 2018 por infringir o artigo 8º da Lei
9656/1998, c/c artigo 2º da RN 0085, alterada pela RN 100, com
penalidade prevista no artigo 18 da RN 124/2006.
Em substituição à apresentação da defesa poderá a
operadora requerer concessão de pagamento antecipado à vista com
desconto de 40% (quarenta por cento), nos termos do art.33 da RN
n.º 388/2015; ou ainda, na própria defesa, requerer o
reconhecimento de Reparação Posterior, nos termos do art. 34 da
RN n.º 388/2015, a fim de fazer jus ao desconto de 80% (oitenta
por cento) sobre o valor da multa ponderado o porte da operadora,
sem a incidência das causas de aumento e diminuição da pena,
bem como das agravantes ou atenuantes.
Ressaltamos que para as infrações que produzam efeitos de
natureza coletiva, assim descritas na RN 124/06, para as quais será
aplicado o fator de compatibilização de penalidade previsto no art.
9º da RN 124/06, não há possibilidade de concessão de desconto,
conforme o § 3º do art. 33 e também no inciso VI, do § 2º, do art.
34, ambos da RN 388/15.
O requerimento de pagamento com desconto de 40% ou
80%, à vista, deverá ser encaminhado por meio de petição, em
correspondência para o endereço da ANS abaixo assinalado, na
qual deve ser indicado o endereço de e-mail para encaminhamento
da Guia de Recolhimento da União - GRU de pagamento da
multa.
Os pagamentos com desconto, mencionados no item 3, que
somente se aplicam a autuações referentes a infrações de natureza
singular, não serão passíveis de parcelamento. A manifestação pelo
pagamento com desconto de 40% implica na desconsideração de
elementos de defesa, eventualmente constantes no requerimento.
Caso a operadora opte pela apresentação de defesa, além
das alegações que entender pertinentes, requisitamos que sejam
encaminhados, nessa mesma oportunidade, os documentos
pertinentes (art. 36 da Lei 9.784/1999 combinado com art. 31 da
RN 388/2015). Fica requisitado o envio de informação do número
de beneficiários para a competência de fevereiro/2018, sob pena de
aplicação do art. 10, §1º, RN 124/2006, se for o caso.
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Nº 69, quarta-feira, 11 de abril de 2018
Informamos que caso a operadora opte pelo pagamento
antecipado e à vista da multa, nos termos do artigo 33 da RN
388/2015, sua eventual quitação importará no arquivamento do
processo sancionador objeto desta intimação. Em caso de
inadimplência, o desconto será desconsiderado, e o valor integral
será encaminhado para inscrição na dívida ativa da ANS e a
operadora será inscrita no Cadastro Informativo de Créditos não
quitados do setor Público Federal - CADIN, ultrapassado os 75
(setenta e cinco) dias de inadimplência, nos termos da Lei
nº10.522/2002.
Com relação à Reparação Posterior, nos termos do artigo
34 da RN 388/2015, sua eventual quitação importará no
arquivamento do processo sancionador objeto desta intimação. Em
caso de inadimplência, o valor com desconto será encaminhado
para inscrição na dívida ativa da ANS e a operadora será inscrita
no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor Público
Federal - CADIN.
À autuada é concedido o prazo de 10 dias, contados a
partir da publicação deste, para, caso queira, apresentar, por escrito,
defesa do referido auto de infração, no endereço ao final
indicado.
Agência Nacional de Saúde Suplementar
Diretoria de Fiscalização
NÚCLEO DA ANS SÃO PAULO
Rua Bela Cintra, 986 - 9º andar - Jardim Paulista
CEP 01415-000 - São Paulo - SP
DANIELE FERREIRA PAMPLONA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
DIRETORIA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO SANITÁRIOS
GERÊNCIA-GERAL DE INSPEÇÃO
E FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA
RESOLUÇÃO-RE Nº 892, DE 9 DE ABRIL DE 2018
A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária
Substituta no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela
Portaria 1.959, de 24 de novembro de 2017, aliado ao disposto no art.
54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, e
Considerando o art. 7º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro de
1976;
Considerando a Ficha de Procedimentos nº 000510/16,
emitida pela Vigilância Sanitária de Campinas - SP, referente à
inspeção realizada na empresa BIO BONTÉ INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 04.831.536/0001-00,
com conclusão pela interdição do estabelecimento e de produtos,
resolve:
Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a suspensão da fabricação, distribuição,
divulgação, comercialização e uso de todos os produtos cosméticos
fabricados pela empresa BIO BONTÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ 04.831.536/0001-00.
Art. 2º Determinar que a empresa promova o recolhimento
do estoque existente no mercado, relativo aos produtos descritos no
art. 1º.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
RESOLUÇÃO-RE Nº 893, DE 10 DE ABRIL DE 2018
A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária,
Substituta, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 1.959, de 24
de novembro de 2017, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º do
Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016,
Considerando os arts. 3º, 31 e 56 do Decreto-Lei nº 986,
de 21 de outubro de 1969;
Considerando os incisos XV e XXVI do art. 7º e o inciso
II do § 1º do art. 8º da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de
1999;
Considerando o art. 45 da Lei nº. 9.784, de 29 de janeiro
de 1999;
Considerando o item 4.3 da Resolução Anvisa n° 16, de 30
de abril de 1999;
Considerando o item 3.5 da Resolução Anvisa n° 18, de 30
de abril de 1999;
Considerando o item 3.1, alíneas b, e, f e g da Resolução
- RDC n° 259, de 20 de setembro de 2002;
Considerando o Anexo II da Resolução - RDC n° 27, de
06 de agosto de 2010;
Considerando que o produto VIGRA MASTER não possui
o devido registro obrigatório;
Considerando que no sítio eletrônico vigramaster.com.br
são veiculadas propagandas que atribuem propriedades terapêuticas,
de saúde ou funcionais não autorizadas ao alimento, tais como:
"auxilia na prevenção e combate da impotência", "aumenta o desejo
sexual", "aumento de fertilidade", "balanceamento hormonal",
"suplemento para longevidade", dentre outras, resolve:
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