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Nº 150, segunda-feira, 6 de agosto de 2018

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.057, DE 1º DE AGOSTO DE 2018(*)

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.072, DE 2 DE AGOSTO DE 2018(*)

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.098, DE 3 DE AGOSTO 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 cumprimento dos requisitos dispostos no art.
8°, da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 183, de 17 de
outubro de 2017, resolve:
Art. 1º Conceder às empresas constantes no anexo a
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para
Saúde.
Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos
a partir de sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 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 cumprimento dos requisitos de Boas Práticas
de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de
Insumos Farmacêuticos, resolve:
Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Insumos
Farmacêuticos.
Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois)
anos a partir da sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

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 158.1P.0/2018,
emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública/SC, que
confirmou o resultado insatisfatório para os ensaios de teste de
friabilidade do lote 1705201 do medicamento Glicamin,
glibenclamida, 5 mg, resolve:
Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a suspensão da distribuição,
comercialização e uso do lote 1705201(Val 05/2019) do medicamento
Glicamin, glibenclamida, 5 mg, comprimido, fabricado por GEOLAB
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A (CNPJ: 03.485.572/0001-04).
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

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.058, DE 1º DE AGOSTO DE 2018(*)

RESOLUÇÃO-RE Nº 2.073, DE 2 DE AGOSTO 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 cumprimento dos requisitos de Boas Práticas
de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de
Produtos para a Saúde, resolve:
Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para
Saúde.
Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois) anos
a partir de sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 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 cumprimento dos requisitos de Boas Práticas
de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de
Medicamentos, resolve:
Art. 1º Conceder à(s) empresa(s) constante(s) no anexo, a
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.
Art. 2º A presente Certificação tem validade de 02 (dois)
anos a partir da sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 2.059, DE 1º DE AGOSTO 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 descumprimento dos requisitos de Boas
Práticas Fabricação, ou o descumprimento dos procedimentos de
petições submetidas à análise, preconizados em legislação vigente,
resolve:
Art. 1º Indeferir o Pedido de Certificação de Boas Práticas
de Fabricação de Produtos para Saúde das empresas constantes no
anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 2.060, DE 1º DE AGOSTO 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 cumprimento dos requisitos dispostos no
art. 43, da Resolução RDC nº 39, de 14 de agosto de 2013,
resolve:
Art. 1º Conceder à empresa constante no anexo a
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Produtos para
Saúde por meio de sua renovação automática.
Art. 2º A presente certificação terá validade de 2 (dois)
anos a partir de sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.

MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
(*)Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 2.075, DE 2 DE AGOSTO DE 2018(*)
A Gerente-Geral de Inspeção e Fiscalização Sanitária, no uso
das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 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 cumprimento dos requisitos de Boas Práticas
de Fabricação preconizados em legislação vigente, para a área de
Medicamentos, resolve:
Art. 1º Conceder à(s) Empresa(s) constante(s) no ANEXO, a
Certificação de Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.
Art. 2º A presente Certificação terá validade de 2 (dois) anos
a partir da sua publicação.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 2.097, DE 3 DE AGOSTO 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. 6º e 7º, da Lei nº 6.360, de 23 de
setembro de 1976;
Considerando a comprovação da fabricação do cosmético
CREME BLUE GOLD SALVATORE pela empresa Salvatori
Indústria e Comércio de Cosméticos Ltda.-ME em desacordo com as
resoluções RDC n.º 211/2005 (resolução vigente à epoca) e RDC n.º
7/2015 (resolução atualmente vigente), visto que o produto é um
alisante indevidamente notificado, resolve:
Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, em
todo o território nacional, a suspensão da fabricação, distribuição,
divulgação, comercialização e uso do produto CREME BLUE GOLD
SALVATORE fabricado pela empresa Salvatori Indústria e Comércio
de Cosméticos Ltda.-ME (CNPJ: 10.454.350/0001-81), Autorização
de Funcionamento nº 2.05218-3.
Art. 2º Determinar que a empresa promova o recolhimento
do estoque existente no mercado, relativo ao produto descrito no art.
1º da presente Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
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MARIÂNGELA TORCHIA DO NASCIMENTO
RESOLUÇÃO-RE Nº 2.099, DE 3 DE AGOSTO 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 da Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976;
Considerando a Resolução-RDC nº 55/2005;
Considerando o comunicado de recolhimento voluntário
encaminhado pela Libbs Farmacêutica Ltda, em virtude de desvios
de qualidade (pH e odor fora de especificação) em lotes do
medicamento Salsep® (cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em
spray, e em lotes do medicamento Salsep® 360 (cloreto de sódio
0,9%) solução nasal em spray, resolve:
Art. 1º Determinar, como medida de interesse sanitário, a
suspensão, em todo o território nacional, da distribuição,
comercialização e uso dos lotes 17A0379 (Val. 01/2019), 17J0329
(Val. 10/2019), 17K0646 (Val. 11/2019), 17K0649 (Val. 11/2019),
17K0650 (Val. 11/2019), 17K0729 (Val. 11/2019), 18C0384 (Val.
03/2020), 18C0388 (Val. 03/2020), 18C0393 (Val. 03/2020),
18C0394 (Val. 03/2020), 18C0396 (Val. 03/2020), 18C0400 (Val.
03/2020) do medicamento Salsep® (cloreto de sódio 0,9%)
solução nasal em spray, e dos lotes 16K0493 (Val. 11/2018),
17I0158 (Val. 09/2019), 17K0654 (Val. 11/2019), 17K0656 (Val.
11/2019), 17K0727 (Val. 11/2019) do medicamento Salsep® 360
(cloreto de sódio 0,9%) solução nasal em spray), fabricados por
Libbs Farmacêutica Ltda. (CNPJ 61230314/0001-75).
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

GERÊNCIA-GERAL DE PORTOS, AEROPORTOS,
FRONTEIRAS E RECINTOS ALFANDEGADOS
RESOLUÇÃO-RE Nº 2.076, DE 2 DE AGOSTO DE 2018(*)
O Gerente-Geral Substituto de Portos, Aeroportos,
Fronteiras e Recintos Alfandegados no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pela Portaria nº 2.059, de 18 de dezembro 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 ainda
amparado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 345, de
16 de dezembro de 2002, resolve:
Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento de
Empresas Prestadoras de Serviços de Interesse da Saúde Pública
em conformidade com o disposto no anexo.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
CRISTIANO GREGIS
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em
suplemento à presente edição.
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