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SECRETARIA NACIONAL DE JUSTIÇA
E CIDADANIA

PORTARIAS DE 13 DE OUTUBRO DE 2016

O SECRETÁRIO NACIONAL DE JUSTIÇA E CIDADA-
NIA DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, no uso da
competência delegada pela Portaria nº 570, de 11 de maio de 2016,
publicada no Diário Oficial da União de 12 de maio de 2016, re-
solve:

Nº 217 AUTORIZAR a emissão de Certificado Provisório de Na-
turalização, as pessoas abaixo relacionadas, nos termos do artigo 12,
inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e em conformidade com
o artigo 111, da Lei nº 6.815/1980, com redação dada pela Lei nº
6.964/1981, regulamentada pelo Decreto nº 86.715/1981, alterado pe-
lo Decreto nº 8.757/2016, a fim de que possam gozar dos direitos
outorgados pela Constituição e leis do Brasil:

KHAMZA FARRUH SAIDOV, natural da Indonésia, nascido
em 23 de setembro de 2009, filho de Uktamjon Saidov e de Ma-
dinabonu Narzieva, residente no Estado de São Paulo (Processo:
08505.065243/2016-90);

LIAM DONAL RAMSAY, natural da Inglaterra, nascido em
10 de agosto de 2005, filho de Alastair James Ramsay e de Bebhinn
Treasa Ramsay, residente no Estado de Santa Catarina (Processo:
08000.025980/2016-31);

MELIHA INCI, natural da Turquia, nascida em 27 de janeiro
de 2009, filha de Saban Inci e de Zeliha Inci, residente no Estado de
São Paulo (Processo: 08505.054895/2016-07);

RAYA JABBOUR, natural da Síria, nascida em 12 de janeiro
de 2012, filha de Abd Alkarim Jabbour e de Jana Alraee, residente no
Distrito Federal (Processo: 08280.023604/2016-11) e

SANTIAGO ANDRES VILLALOBOS PONTE, natural da
Venezuela, nascido em 30 de abril de 2002, filho de Onnis Villalobos
Moreno e de Carmen Josefina Ponte Canelon, residente no Estado do
Rio de Janeiro (Processo: 08000.041823/2016-72).

Nº 218 CONCEDER a nacionalidade brasileira, por naturalização, às
pessoas abaixo relacionadas, nos termos do artigo 12, II, "b", da
Constituição Federal, e em conformidade com o artigo 111, da Lei nº
6.815/1980, com redação dada pela Lei nº 6.964/1981, regulamentada
pelo Decreto nº 86.715/1981, alterado pelo Decreto nº 8.757/2016, a
fim de que possam gozar dos direitos outorgados pela Constituição e
leis do Brasil:

ABDALLAH ALI KRAYANI - Y278924-Q, natural do Lí-
bano, nascido em 18 de março de 1980, filho de Ali Krayani e de
Alia Safa, residente no Estado de Paraná (Processo nº
08389.007975/2016-39);

ADNAN FAYEZ CHARROUF - Y253388-O, natural do Lí-
bano, nascido em 04 de maio de 1963, filho de Fayez Charrouf e de
Wedad Jamal, residente no Estado do Paraná (Processo nº
08389.012338/2016-84);

ANALIA FRIDMAN - V113448-D, natural da Argentina,
nascida em 10 de novembro de 1966, filha de Israel Fridman e de
Sara Szyber, residente no Estado de Santa Catarina (Processo nº
08495.005314/2015-81);

AZZAH MOSTAFA EZZELDIN SALLAM - W645933-9,
natural do Egito, nascida em 25 de outubro de 1952, filha de Mostafa
Ezzeldin Sallam e de Soad Abd El Magid Shalaby, residente no
Estado de São Paulo (Processo nº 08505.054566/2016-58);

BARBARA MULLER - Y232051-2, natural da Argentina,
nascida em 15 de fevereiro de 1980, filha de Juan Carlos Muller e de
Patricia Canto, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08504.003971/2016-18);

CARLA MARÍLIA CORREIA DOS REIS TAKAI -
W607483-S, natural da Angola, nascida em 02 de agosto de 1969,
filha de João dos Reis e de Rosa Maria Correia dos Reis, residente no
Estado de São Paulo (Processo nº 08514.005659/2016-40);

FAROUQ OLAWALE SADIQ - Y263771-J, natural da Ni-
géria, nascido em 05 de julho de 1970, filho de Saibu Sadiq e de
Aulat Ashubiard Sadiq, residente no Estado de São Paulo (Processo
nº 08505.004892/2016-14);

HANI ZEHDI AMINE AWAD - W238968-9, natural do
Líbano, nascido em 22 de agosto de 1971, filho de Zehdi Amine
Awad e de Amira Zehdi Amine Awad, residente no Estado do Paraná
(Processo nº 08096.000498/2015-95);

JAVIER MARCELO RUSANSKY - V113445-J, natural da
Argentina, nascido em 08 de dezembro de 1964, filho de David
Rodolfo Rusansky e de Susana Carola Arecas, residente no Estado de
Santa Catarina (Processo nº 08495.003526/2015-23);

MASSIMILIANO TERONI - V108161-E, natural da Itália,
nascido em 16 de dezembro de 1966, filho de Eugenio Teroni e de
Maria Rosa Bertuccio, residente no Estado do Rio de Janeiro (Pro-
cesso nº 08461.011830/2015-31);

MOHAMAD NAYEF JOMAA - V199414-Q, natural do Lí-
bano, nascido em 12 de dezembro de 1948, filho de Nayef Jomaa e
de Fatima Karout, residente no Estado do Paraná (Processo nº
08389.012339/2016-29);

MOHAMAD SALMAN FARHAT - V316153-3, natural do
Líbano, nascido em 10 de dezembro de 1975, filho de Salman Farhat
e de Sekna Hijazi, residente no Estado de Paraná (Processo nº
08389.007690/2016-06);

OLMAZA JAMIL FARES - V148804-B, natural do Líbano,
nascida em 05 de fevereiro de 1971, filha de Jamil Fares e de Souad
Arabi, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08504.006452/2016-10);

ROMAN JHONY DE LA ZERDA GUMUCIO - V095827-
S, natural da Bolívia, nascido em 05 de outubro de 1964, filho de
Rene De La Zerda Quiroga e de Petronila Mery Gumucio Aguila,
residente no Estado do Rio Grande do Norte (Processo nº
08420.014398/2015-17);

ROSALINA WAKED - W369945-S, natural de Portugal,
nascida em 02 de março de 1957, filha de Antonio Joaquim Moreira
e de Felismina Da Costa, residente no Estado de Amazonas (Processo
nº 08240.013881/2015-01) e

RUBEN DEL TRANSITO AGUILERA PEREZ - V057855-
0, natural do Chile, nascido em 26 de setembro de 1948, filho de Luis
Orlando Aguilera Figueroa e de Eugenia Perez Silva, residente no
Estado do Amazonas (Processo nº 08240.031963/2012-86).

Nº 219 CONCEDER a nacionalidade brasileira, por naturalização, às
pessoas abaixo relacionadas, nos termos do artigo 12, II, "b", da
Constituição Federal, e em conformidade com o artigo 111, da Lei nº
6.815/1980, com redação dada pela Lei nº 6.964/1981, regulamentada
pelo Decreto nº 86.715/1981, alterado pelo Decreto nº 8.757/2016, a
fim de que possam gozar dos direitos outorgados pela Constituição e
leis do Brasil:

ABDELHAKAM HASSAN ABDELGHANI - Y243680-Y,
natural do Sudão, nascido em 21 de abril de 1963, filho de Hassan
Abdelghani e de Aisha Osman Ali, residente no Estado de São Paulo
(Processo nº 08505.054602/2016-83);

AIDA CHAHINE - W392459-H, natural do Líbano, nascida
em 25 de junho de 1963, filha de Mustapha Mohamad Chahine e de
Jamile Mustapha Chahine, residente no Estado de São Paulo (Pro-
cesso nº 08505.054829/2016-29);

ALI MASSOUD WEHBI - Y232257-J, natural do Líbano,
nascido em 05 de fevereiro de 1951, filho de Massoud Wehbi e de
Tandiar Jaber, residente no Estado do Espírito Santo (Processo nº
08286.001518/2016-99);

ANTONIA FAVENZI - V129689-T, natural da Itália, nascida
em 19 de janeiro de 1958, filha de Luciano Favenzi e de Angela
Camp, residente no Estado do Ceará (Processo nº
08057.001669/2015-60);

AWATEF AHMAD TAHA MOURA - W579941-G, natural
do Líbano, nascida em 05 de abril de 1961, filha de Ahmad Taha e de
Hayat Saty, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08505.075236/2016-04);

CHEN I CHUN - V180858-4, natural da China, nascido em
26 de abril de 1992, filho de Chen Tien Lung e de Hsu Shu Chen,
residente no Estado de São Paulo (Processo nº 08212.004689/2015-
52);

CHEN TIEN LUNG - V180857-6, natural da China, nascido
em 01 de janeiro de 1966, filho de Chen Shui Cheng e de Chen Chien
Hsueh Yun, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08212.004700/2015-84);

CHONGDA CHIU - Y252769-H, natural da China, nascido
em 15 de julho de 1991, filho de Rongju Chiu e de Lee Lhan Shih,
residente no Estado de Minas Gerais (Processo nº
08354.005531/2016-66);

HALA MOHAMAD MOUSSA - V193012-2, natural do Lí-
bano, nascida em 26 de janeiro de 1976, filha de Mohamad Moussa
e de Roukia, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08505.065814/2016-96);

HENRY ONYEBUCHI IFEDIORAH - V341620-5, natural
da Nigéria, nascido em 14 de fevereiro de 1968, filho de Walter
Ifediorah e de Gladys Ifediorah, residente no Estado de São Paulo
(Processo nº 08505.075478/2016-90);

IMAD MOHAMAD ABOUL HOSN - Y234223-Q, natural
do Líbano, nascido em 28 de fevereiro de 1966, filho de Mohamad
Aboul Hosn e de Zahr Aboul Hosn, residente no Estado do Pará
(Processo nº 08364.000940/2015-76);

LEE YU CHU - Y012099-0, natural da China (Taiwan),
nascida em 01 de setembro de 1965, filha de Lee Tong Hei e de Lee
Tien Chi, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08505.054538/2016-31);

MAHA MOUSAHIM SAID ABBAS - V186311-K, natural
da Líbia, nascida em 01 de janeiro de 1960, filha de Said Chalita e de
Samia Mnaimne, residente no Estado do Paraná (Processo nº
08389.007850/2016-17);

MAX LEE - W131285-5, natural dos Estados Unidos da
América, nascido em 03 de outubro de 1974, filho de Shou Wen Lee
e de Chong Te Lee, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08505.054790/2016-40);

MOUSTAFA ABBAS SAFIEDDINE - Y232284-G, natural
do Líbano, nascido em 07 de abril de 1970, filho de Abbas Safieddine
e de Fawzie Gharib, residente no Estado do Paraná (Processo nº
08389.016026/2015-69);

PABLO ESTEBAN FERNANDO CACERES VERA -
W443153-M, natural do Paraguai, nascido em 30 de maio de 1952,
filho de Lucas Caceres Valdez e de Maria Luisa Vera Salcedo de
Caceres, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08508.012899/2015-07);

RIIKKA ALISA RONKKO PENTEADO DESPONTIN -
V065416-U, natural da Finlândia, nascida em 26 de abril de 1971,
filha de Heikki Johannes Ronkko e de Aira Ireene Marjatta Ronkko,
residente no Estado de São Paulo (Processo nº 08506.007087/2015-
51);

SAMAR BUKAI HASANI - V029520-2, natural da Síria,
nascida em 30 de outubro de 1966, filha de Mohamad Bukai e de
Aniseh Mansour, residente no Estado de São Paulo (Processo nº
08505.081736/2014-13);

SANAA JAMIL TARABEIN - Y260939-M, natural do Lí-
bano, nascida em 20 de maio de 1976, filha de Jamil Tarabein e de
Noha Tarabein, residente no Estado do Paraná (Processo nº
08389.025946/2015-78);

TUNDE TAOFEEK BANKOLE - V092649-4, natural da
Nigéria, nascido em 27 de maio de 1966, filho de Alhaji Taofeek
Bankole e de Alhajia Taofeek Bankole, residente no Estado de São
Paulo (Processo nº 08505.065901/2016-43);

URSULA ESTRADA RAMIREZ - V034516-C, natural do
Peru, nascida em 21 de outubro de 1956, filha de Pedro Estrada Val
Verde e de Esther Ramirez Borja, residente no Estado do Ceará
(Processo nº 08270.015041/2016-06) e

VICTOR GONZALO GARCIA MERCADO - Y045811-C,
natural da Bolívia, nascido em 07 de agosto de 1947, filho de Jose
Garcia e de Velia Mercado, residente no Estado de São Paulo (Pro-
cesso nº 08505.065699/2016-50).

GUSTAVO JOSÉ MARRONE DE CASTRO SAMPAIO

DEPARTAMENTO DE MIGRAÇÕES
DIVISÃO DE PROCESSOS MIGRATÓRIOS

DESPACHOS DA CHEFE

Declara que, LEE PU, incluída na Portaria de Naturalização
nº 547, de 18 de julho de 1978, passou a assinar FUH LEE PU, por
haver contraído matrimônio com FUH RUEY CHERNG, em 30 de
novembro de 1976, conforme certidão de casamento expedida pelo
30º Subdistrito do Município e Comarca da Capital, Oficio de de
Registro Civil das Pessoas Naturais, Estado de São Paulo, registrada
no livro B nº 05, folhas 163, sob nº 1093.

SIMONE ELIZA CASAGRANDE

SECRETARIA NACIONAL DO CONSUMIDOR

PORTARIA Nº 17, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016

Estabelece normas de procedimento volta-
das a propiciar a melhoria do fluxo de re-
visão e aceite dos produtos desenvolvidos
por meio de projetos de Cooperação Téc-
nica Internacional, no âmbito da Secretaria
Nacional do Consumidor, bem como o
aprimoramento da gestão desses projetos e
a ampliação da transparência e do controle
social sobre tais trabalhos.

O SECRETÁRIO NACIONAL DO CONSUMIDOR DO
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E CIDADANIA, no uso das atribuições
previstas na Portaria do Ministério da Justiça nº 1.840, de 21 de
agosto de 2012, resolve:

Art. 1º Instituir, no âmbito da Secretaria Nacional do Con-
sumidor (SENACON), normas e procedimentos a serem observados
pelas Coordenações que a integram no tocante à elaboração, execução
e gestão de Projetos de Cooperação Técnica Internacional.

Art. 2º O Termo de Referência deverá conter a descrição dos
produtos de forma clara e objetiva, o tempo para elaboração e a data
prevista para as respectivas entregas de cada um deles, os valores a
serem pagos por produto, bem como a devida memória de cálculo
para o valor total da contratação, conforme a complexidade da ati-
vidade, a qualificação mínima exigida e o perfil do consultor que se
pretenda recrutar.

Art. 3º Visando à formalização de cada entrega, o consultor
deverá apresentar à área técnica contratante:

I - Produto original impresso, paginado, devidamente as-
sinado e rubricado;

II - Produto em formato digital, paginado, devidamente as-
sinado, rubricado e grampeado/encadernado;

III - Ementa correspondendo ao resumo relevante do con-
teúdo do produto; e

IV - Em caso de atraso na entrega do produto, a devida
justificativa, acompanhada das informações pertinentes acerca da no-
va previsão para entrega, embasando a solicitação de dilação do
prazo.

Parágrafo único - Caberá à área técnica acatar ou não a
justificativa do consultor e a solicitação da nova data prevista para
entrega do produto.

Art. 4º Ficam instituídas duas instâncias de aprovação do
produto, sendo uma técnica e outra formal.

Art. 5º A validação dos produtos deverá ser feita através de
Nota Técnica que deverá conter:

I - o nome do consultor e do projeto;
II - número e descrição do produto;
III - número do contrato e sua vigência;
IV - a caracterização do produto;
VI - análise da adequação do produto à descrição prevista no

Termo de Referência;
VII - manifestação expressa do responsável da área técnica

sobre o mérito do produto; e
VIII - manifestação expressa do responsável pela área de

gerenciamento de Projetos que analisará os procedimentos formais.
Art. 6º Visando à validação de cada produto, a área técnica

responsável deverá inserir no Sistema Eletrônico de Informação (SEI)
a seguinte documentação:

I - Memorando solicitando o pagamento;
II - Nota Técnica de aprovação do produto;
III - Produto paginado, assinado e rubricado;
IV - Ementa do produto; e
V - Quando o caso, justificativa apresentada pelo consultor,

em caso de solicitação de dilação do prazo para conclusão do pro-
duto.

Art. 7º A documentação a que se refere o artigo anterior
deverá ser assinada eletronicamente.

Art. 8º Deverá ser entregue ao Assistente de Projeto uma via
física dos documentos de que trata o art. 7º, devidamente assinada,
rubricada, paginada e grampeada/encadernada, que servirá para ar-
quivo do projeto.
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Art. 9º A autorização para pagamento dos produtos será
concedida após:

I - O cumprimento das formalidades fixadas nos artigos
anteriores.

II - A análise e validação das duas instâncias aprovadoras.
Art. 10 Finalizada a consultoria, a área técnica responsável

deverá encaminhar aos responsáveis, para postagem no sítio público
do Ministério da Justiça e Cidadania, a ementa do produto desen-
volvido, o produto em formato digital e seu respectivo Termo de
Referência.

Art. 11 Após a análise, aprovação e pagamento dos produtos
elaborados como resultado dos serviços de consultoria técnica es-
pecializada, a área técnica de Projetos providenciará o preenchimento
das informações correspondentes aos produtos e posterior envio de
dados para o Sistema de Informações Gerenciais de Acompanha-
mento de Projetos (SIGAP).

Art. 12 Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ARMANDO LUIZ ROVAI

DIRETORIA DE AUTORIZAÇÃO
E REGISTRO SANITÁRIOS

GERÊNCIA DE COSMÉTICOS

RESOLUÇÃO - RE N° 2.894, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016(*)

O Gerente de Cosméticos Substituto no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 917, de 15 de abril de
2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de
higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

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

JOÃO TAVARES NETO

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

RESOLUÇÃO - RE N° 2.895, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016(*)

O Gerente de Cosméticos Substituto no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 917, de 15 de abril de
2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art.1º Indeferir os registros e as petições dos produtos de
higiene pessoal, cosméticos e perfumes, conforme relação anexa.

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

JOÃO TAVARES NETO

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

GERÊNCIA DE SANEANTES

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.886, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016(*)

A Gerente de Saneantes Substituta no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 918, de 15 de abril de
2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Deferir as petições dos produtos saneantes, conforme
relação anexa.

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

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

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

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.887, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016(*)

A Gerente de Saneantes Substituta no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 918, de 15 de abril de
2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Indeferir as petições dos produtos saneantes, con-
forme relação anexa.

Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição de-
verá ser consultado no site: http://www.anvisa.gov.br.

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

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

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

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.923, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

A Gerente de Saneantes Substituta, no uso da atribuição que
lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 918, de 15 de abril de
2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução da Diretoria
Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º. Tornar insubsistente a RESOLUÇÃO - RE Nº 1.838,
DE 14 DE JULHO DE 2016 e a RESOLUÇÃO-RE Nº 2.016, DE 28
DE JULHO DE 2016, única e exclusivamente às petições 391 -
Cancelamento de Registro de Produto de Risco 2 por Transferência
de Titularidade, dos produtos DUROX (Processo nº 25351-
038217/2014-67); VIGOROX LS-15 (Processo 25351.426557/2013-
36) e VIGOROX 15 F&V (Processo 25351.426570/2013-86), per-
tencentes à Empresa FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, - C.N.P.J.:
20.765.143/0001-00, publicadas no Diário Oficial da União nº. 136,
de 18/07/2016, Seção 1, página 47 e em Suplemento, página 07 e no
Diário Oficial da União nº 146, de 01 de agosto de 2016, Seção 1,
página 29 e em Suplemento, página 9

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

JAIMARA AZEVEDO OLIVEIRA

GERÊNCIA-GERAL DE ALIMENTOS

RESOLUÇÃO-RE N° 2.884, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016(*)

A Gerente-Geral de Alimentos Substituta, no uso da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 919, de 15
de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016,
resolve:

Art.1º Deferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de
Alimentos conforme relação anexa.

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

ANTONIA MARIA DE AQUINO

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

RESOLUÇÃO-RE N° 2.885, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016 (*)

A Gerente-Geral de Alimentos Substituta, no uso da atri-
buição que lhe foi conferida pelo art. 1º, I da Portaria nº 919, de 15
de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 61 de 3 de fevereiro de 2016,
resolve:

Art.1º Indeferir as petições relacionadas à Gerência-Geral de
Alimentos conforme relação anexa.

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

ANTONIA MARIA DE AQUINO

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

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PORTARIA Nº 1.996, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016

Institui Grupo de Trabalho destinado à ela-
boração do escopo de informações estra-
tégicas no âmbito do Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária - SNVS.

O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária, no uso das atribuições que lhe conferem o art. 47, IX e o art.
54, III, § 3º, aliado ao art. 52, IV do Regimento Interno aprovado nos
termos do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61,
de 3 de fevereiro de 2016, resolve:

Art. 1º Instituir Grupo de Trabalho para elaborar proposta de
escopo de informações estratégicas necessárias ao gerenciamento e
qualificação das ações de vigilância sanitária.

Parágrafo único. A proposta referida no caput será elaborada
atendendo os preceitos da Política Nacional de Informação e In-
formática em Saúde, instituída pela Portaria nº 589, de 20 de maio de
2015.

Art. 2º O Grupo de Trabalho que trata esta Portaria será
composto por representantes dos seguintes órgãos e áreas:

I. Diretoria de Gestão Institucional - DIGES;
II. Coordenação de Gestão da Informação do Sistema Na-

cional de Vigilância Sanitária - CIGES/GGCOF;
III. Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas;
IV. Secretaria Estadual de Saúde da Bahia;
V. Secretaria Estadual de Saúde de Goiás;
VI. Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais;
VII. Secretaria Estadual de Saúde da Paraíba
VIII. Secretaria Estadual de Saúde do Paraná;
IX. Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul;
X. Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina;
XI. Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo;
XII. Secretaria Estadual de Saúde de Sergipe;
XIII. Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba.
Parágrafo único. A coordenação do Grupo Técnico ficará a

cargo da DIGES e a Secretaria Executiva sob responsabilidade da
CIGES.

Art. 3º À DIGES, na qualidade de coordenadora do Grupo
Técnico, compete:

I - Coordenar as reuniões do grupo definindo pautas, con-
vocando reuniões, conduzindo as discussões correspondentes e o an-
damento dos trabalhos;

II - Promover a articulação com as unidades organizacionais
da Anvisa, no âmbito de suas atribuições;

III - Submeter o documento final para apreciação e de-
liberação da DICOL.

Art. 4º À CIGES compete auxiliar a coordenadora do Grupo
Técnico - DIGES na supervisão e coordenação das atividades re-
lacionadas à coordenação das reuniões, na promoção e a articulação
com os representantes, subsidiando na consolidação do documento
final para apreciação e deliberação da DICOL.

Art. 5º Compete aos demais integrantes do Grupo Técnico:
I - Participar das reuniões, colaborando com as discussões e

trabalhos relacionados com as atividades do grupo;
II - Atender as demandas distribuídas pelo coordenador, res-

peitando-se o cronograma das atividades.
Art. 6º O GT reunir-se-á conforme agenda definida, ou ex-

traordinariamente quando necessário, mediante convocação pelo co-
o r d e n a d o r.

Art. 7º O GT terá duração de 60 (sessenta) dias, para ela-
boração de documento contendo proposta do escopo de informações
estratégicas necessárias em cada esfera de gestão da vigilância sa-
nitária e encaminhamento à Diretoria Colegiada da Anvisa para apre-
ciação e deliberação.

Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR

Ministério da Saúde
.

GERÊNCIA-GERAL DE MEDICAMENTOS
E PRODUTOS BIOLÓGICOS

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.888, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016(*)

A Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de
15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Re-
solução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1º Cancelar os registros dos medicamentos específicos e
fitoterápicos sob os números de processos constantes do anexo desta
Resolução, nos termos do § 7º do art. 12 da Lei nº 6.360, de 1976.

Art. 2º Este procedimento finaliza administrativamente os
processos, para aqueles registros que não tiverem manifestação em
contrário das empresas detentoras.

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

PATRÍCIA FERRARI ANDREOTTI

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

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.889, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016(*)

A Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de
15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Re-
solução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1º Publicar a desistência a pedido dos expedientes de
medicamentos biológicos e radiofármacos sob os nº. de expedientes
constantes do anexo desta Resolução, nos termos do Art. 51 da Lei
nº. 9.784 de 1999.

PATRÍCIA FERRARI ANDREOTTI

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

RESOLUÇÃO - RE Nº 2.890, DE 26 DE OUTUBRO DE 2016(*)

A Gerente-Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos no
uso das atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 921, de
15 de abril de 2016, aliado ao disposto no art. 54, I, § 1º da Re-
solução da Diretoria Colegiada - RDC nº 61, de 3 de fevereiro de
2016, resolve:

Art. 1º Cancelar o registro sanitário de medicamentos e pro-
dutos biológicos, ou de apresentações, conforme relação anexa;

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

PATRÍCIA FERRARI ANDREOTTI

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




