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RESOLUÇÃO-RE Nº 1.797, DE 5 DE JULHO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n° 749, de 04
de junho de 2018, 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 o art. 7º, XV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999;

Considerando o Laudo de Análise Fiscal 299.CP.0/2017,
emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública/DF, que confirmou
o resultado insatisfatório para os ensaios de dissolução e rotulagem
secundária do lote B16L1470 do medicamento Heclivir, aciclovir, 200
mg, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a suspensão da distribuição,
comercialização e uso do lote B16L1470 (Val 11/2018) do
medicamento Heclivir, aciclovir, 200 mg, comprimido, fabricado por
BRAINFARMA INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA S.A
(CNPJ: 05.161.069/0001-10).

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

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.798, DE 5 DE JULHO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n° 749, de 04
de junho de 2018, 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. 12, 50, 59 e 67, I, da Lei nº 6.360, de
23 de setembro de 1976;

Considerando o art. 7º, XV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro
de 1999;

Considerando a comprovação da publicidade e comércio
irregulares de medicamentos sem registro, notificação ou cadastro na
Anvisa, Maca Peruana, por meio do sítio eletrônico
http://naturalbio.com.br/, sob responsabilidade da pessoa física Daniel
Rodrigues Teixeira Pereira, CPF 360.174.918-14, resolve:

Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a proibição da fabricação, distribuição,
comercialização e uso do produto Maca Peruana, bem como a
proibição da divulgação pelo sítio eletrônico http://naturalbio.com.br/
ou em qualquer outro meio de comunicação, até a sua
regularização.

Art. 2º Determinar, ainda, a apreensão e inutilização das
unidades deste produto, encontradas no mercado.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.799, DE 5 DE JULHO DE 2018

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria n° 749, de 04
de junho de 2018, 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 o art. 53 da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de
1999;

Considerando a identificação de registro sanitário como
alimento para o produto Sinelim 360, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Resolução-RE nº 1.410, de
01/06/2018, publicada no D.O.U. nº 105 de 04 de junho de 2018,
Seção 1, fls. 40 que determinou a proibição da fabricação,
distribuição, divulgação, comercialização e uso, bem como a
apreensão e inutilização do produto Sinelim 360.

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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

DIRETORIA DE REGULAÇÃO SANITÁRIA

DESPACHO Nº 148, DE 5 DE JULHO DE 2018

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no
uso das atribuições que lhe foram delegadas por meio do Despacho
do Diretor-Presidente n° 48, publicado no Diário Oficial da União,
em 10 de julho de 2017, e em razão da reorganização administrativa,
que se encontra em andamento, visando ao adequado cumprimento da
Lei nº 13.411, de 2016, bem como diante do grande acervo de
recursos protocolados antes da vigência da nova legislação, resolve
prorrogar por até noventa dias, nos termos do art. 15, §§ 4º e 5º, da
Lei nº 9.782, de 1999, o(s) prazo(s) para publicação de decisão
referente ao(s) recurso(s) administrativo(s) listado(s) no Anexo.

RENATO ALENCAR PORTO

ANEXO

Empresa: GOLD SMOKE TOBACCO EIRELI ME
CNPJ: 24.951.866/0001-46
Processo: 25351.062914/2018-42
Expediente: 0330952/18-5
Nome Comercial (Produto): GOLD SMOKE TROPICAL FUSION
Data do Protocolo: 25/04/2018

Empresa: GOLD SMOKE TOBACCO EIRELI ME
CNPJ: 24.951.866/0001-46
Processo: 25351.063015/2018-67
Expediente: 0330970/18-3
Nome Comercial (Produto): GOLD SMOKE CHERRY BOMB
Data do Protocolo: 25/04/2018

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE

PORTARIA Nº 899, DE 19 DE JUNHO DE 2018

Efetiva o remanejamento de valores
destinados ao custeio das ações e serviços
públicos de saúde, no grupo de atenção de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar - recurso MAC - referente ao
Estado de Goiás, decidido pela Comissão
Intergestores Bipartite do Estado.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,

Considerando o Capítulo VIII da Portaria de Consolidação nº
5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Título III da Portaria de Consolidação nº
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as
ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando os dados e documentos encaminhados pela
Secretaria de Estado de Goiás, por meio do Ofício nº 009/18, datado
de 25 de maio de 2018, resolve:

Art. 1º Fica efetivado o remanejamento de valores destinados
ao custeio das ações e serviços públicos de saúde, no grupo de
atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
referente ao Estado de Goiás, com base nas Deliberações da
Comissão Intergestores Bipartite nº 114 e 115, de 25 de maio de
2018.

§ 1º O total do recurso MAC anual do Estado de Goiás fica
assim distribuído:

. Destinação Valor Anual (R$)

. Fundo Estadual de Saúde 8 7 . 11 4 . 8 4 0 , 0 4

. Fundos Municipais de Saúde 1.140.034.490,15

. TO TA L 1.227.149.330,19

§ 2º O estado e os municípios fazem jus à parcela mensal
correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores remanejados,
conforme detalhamento disponível para consulta no Sistema de
Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade -
SISMAC - endereço eletrônico: http://sismac.saude.gov.br

§ 3º A efetivação do remanejamento do recurso MAC, por
meio desta Portaria, não acarreta impacto financeiro ao Ministério da
Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 7ª parcela de
2018.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 904, DE 20 DE JUNHO DE 2018

Efetiva o remanejamento de valores
destinados ao custeio das ações e serviços
públicos de saúde, no grupo de atenção de
média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar - recurso MAC - referente ao
Estado do Tocantins, decidido pela
Comissão Intergestores Bipartite do
Estado.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,

Considerando o Capítulo VIII da Portaria de Consolidação
nº 5/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre as ações e os serviços de saúde do Sistema Único de
Saúde;

Considerando o Título III da Portaria de Consolidação n°
6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas
sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as
ações e os serviços de saúde do Sistema Único de Saúde; e

Considerando os dados e documentos encaminhados pela
Secretaria de Estado do Tocantins, por meio do Ofício nº 6357/2018,
resolve:

Art. 1º Fica efetivado o remanejamento de valores destinados
ao custeio das ações e serviços públicos de saúde, no grupo de
atenção de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar
referente ao Estado do Tocantins, com base nas Deliberações da
Comissão Intergestores Bipartite nº 107, de 18 de maio de 2018.

§ 1º O total do recurso MAC anual do Estado Tocantins fica
assim distribuído:

. Destinação Valor Anual (R$)

. Fundo Estadual de Saúde R$ 264.616.891,09

. Fundos Municipais de Saúde R$ 122.046.578,66

. TO TA L R$ 386.663.469,75

§2º O estado e os municípios fazem jus à parcela mensal
correspondente a 1/12 (um doze avos) dos valores remanejados,
conforme detalhamento disponível para consulta no Sistema de
Controle de Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade -
SISMAC - endereço eletrônico: http://sismac.saude.gov.br

§3º A efetivação do remanejamento do recurso MAC, por
meio desta Portaria, não acarreta impacto financeiro ao Ministério da
Saúde.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos financeiros vigentes a partir da 7ª (sétima)
parcela de 2018.

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 955, DE 28 DE JUNHO DE 2018

Defere a Renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social,
da Associação de Assistência à Criança
Deficiente, com sede em São Paulo (SP).

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,

Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009
e suas alterações, que dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social, regulamentada pelo Decreto nº
8.242, de 23 de maio de 2014;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de
setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a
tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do
Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria
de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da
saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;
e

Considerando o Parecer Técnico nº 487/2018-
CGCER/DCEBAS/SAS/MS, constante do Processo nº
25000.196674/2015-16, que concluiu pelo atendimento dos requisitos
constantes da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 2009, suas
alterações e demais legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social, pela prestação anual de serviços ao
SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), da
Associação de Assistência à Criança Deficiente, CNPJ nº
60.979.457/0001-11, com sede em São Paulo (SP).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de
1º de janeiro de 2016 à 31 de dezembro de 2018.

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

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

PORTARIA Nº 957, DE 28 DE JUNHO DE 2018

Remaneja limites financeiros de
municípios do Estado de Santa Catarina,
destinados ao custeio dos procedimentos
cirúrgicos eletivos.

O Secretário de Atenção à Saúde, no uso de suas
atribuições,

Considerando a Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de maio de
2017, que define, para o exercício de 2017, a estratégia para
ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando as Portaria nº 1.268/ SAS/MS, de 25 de julho
de 2017, que redefine, para o exercício de 2017, os limites
financeiros destinados ao custeio procedimentos cirúrgicos eletivos
estabelecidos no Anexo III da Portaria nº 1.294/GM/MS, de 25 de
maio de 2017, que define a estratégia de aumento do acesso aos
Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no âmbito do Sistema Único de
Saúde (SUS) para o exercício de 2017;

Considerando a Portaria nº 163/GM/MS de 19 de janeiro de
2018, que prorroga o prazo para a execução da estratégia de
ampliação do acesso aos Procedimentos Cirúrgicos Eletivos no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); e

Considerando a Portaria nº 397/GM/MS, de 21 de fevereiro
de 2018, que redefine, para 2018, os recursos financeiros para o
custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, contemplados pela
estratégia de aumento de acesso, conforme Portaria nº
1.294/GM/MS. de 25/05/2017 para os municípios que excederam
seus tetos financeiros pactuados em CIB no exercício de 2017,
resolve:

Art. 1º Fica remanejado para a Gestão Estadual de Santa
Catarina, o valor de R$ 4.712.852,79 (quatro milhões, setecentos e doze
mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos), referente
ao custeio dos procedimentos cirúrgicos eletivos, conforme Deliberação nº
022/CIB Ad Referendum - Retificação, de 1º de junho de 2018.
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