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b) a penalidade prevista na alínea a será cobrada pelo período de seis meses, contados da notificação, pela União, do
descumprimento, e sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de refinanciamento."

§ 2o A repactuação de que trata o caput obedecerá às mesmas condições aprovadas pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CCFGTS para as renegociações de
dívidas dos demais agentes financeiros perante o FGTS.

Art. 8o A Lei no 9.496, de 11 de setembro de 1997, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

§ 3o Para fins da repactuação prevista no caput, estão dispensados todos os requisitos legais exigidos para a contratação com a
União, bem como fica dispensada a verificação dos requisitos exigidos pela Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, para a
realização de operações de crédito e para a concessão de garantia pela
União, sem prejuízo do disposto nos incisos VII e VIII do art. 52 da
Constituição Federal.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

Art. 14. O art. 12 da Lei no 8.727, de 5 de novembro de
1993, passa a vigorar acrescido dos seguintes §§ 1o e 2o:

Art. 1o Os arts. 3o, 5o e 7o da Lei no 12.711, de 29 de agosto
de 2012, passam a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 12. ...................................................................................

"Art. 3o Em cada instituição federal de ensino superior, as
vagas de que trata o art. 1o desta Lei serão preenchidas, por curso
e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por
pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção
ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de
pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população
da unidade da Federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

"Art. 2o ....................................................................................
I - dívida consolidada;
.........................................................................................................
III - despesa com pessoal;
IV - receitas de arrecadação própria;
V - gestão pública; e
VI - disponibilidade de caixa.
Parágrafo único. Os Programas de Reestruturação e de Ajuste Fiscal de que trata esta Lei adotarão os mesmos conceitos e
definições contidos na Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000." (NR)
"Art. 3o ....................................................................................
.........................................................................................................
§ 11. Em caso de atraso nos pagamentos das obrigações
mensais, serão aplicados juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês sobre os valores em atraso, sem prejuízo da execução de
garantias e demais cominações previstas na legislação." (NR)
Art. 9o O inciso I do parágrafo único do art. 26 da Medida
Provisória n° 2.192-70, de 24 de agosto de 2001, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art. 26. ..................................................................................
Parágrafo único. ......................................................................
I - o descumprimento das metas e dos compromissos fiscais,
definidos nos Programas de Reestruturação e de Ajuste Fiscal,
implicará a imputação, sem prejuízo das demais cominações pactuadas nos contratos de refinanciamento, a título de amortização
extraordinária exigida juntamente com a prestação devida, de
valor correspondente a 0,20% (vinte centésimos por cento) de um
doze avos da receita corrente líquida, nos termos definidos no art.
2o da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, correspondente ao exercício imediatamente anterior ao de referência,
por meta não cumprida;
..............................................................................................." (NR)
Art. 10. As alterações a que se referem os arts. 7o, 8o e 9o
serão processadas mediante assinatura do respectivo termo aditivo.
Art. 11. O Poder Executivo deverá encaminhar ao Congresso
Nacional, até o último dia útil do mês subsequente de cada semestre,
relatório do cumprimento dos compromissos e metas relativos aos
contratos de que trata o art. 1o pelos Estados e pelo Distrito Federal,
evidenciando, no caso de descumprimento, as providências tomadas.
Seção II
Das Dívidas de que Trata a Lei no 8.727,
de 5 de novembro de 1993
Art. 12. Fica a União autorizada a efetuar a quitação das
obrigações assumidas pela Lei no 8.727, de 5 de novembro de 1993,
que envolvam recursos oriundos do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS, perante a Caixa Econômica Federal, mediante cessão
definitiva dos direitos creditórios derivados das operações firmadas ao
amparo da referida lei com os Estados e com o Distrito Federal, ou
com as respectivas entidades da administração indireta.
Parágrafo único. As operações de que trata o caput são
aquelas para as quais foram mantidos os prazos, os encargos financeiros e as demais condições pactuadas nos contratos originais,
inclusive aquelas para as quais houve renegociação nos termos da
Resolução no 353, de 19 de dezembro de 2000, do Conselho Curador
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CCFGTS.
Art. 13. A cessão de que trata o art. 12 só poderá ser
realizada caso o Estado, o Distrito Federal ou a respectiva entidade da
administração indireta celebre, concomitantemente, perante o agente
operador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, repactuação da totalidade das suas dívidas decorrentes de financiamentos obtidos com recursos do FGTS, vencidas e vincendas, derivadas de operações de créditos contratadas até 1o de junho de 2001,
abrangidas ou não pela Lei no 8.727, de 5 de novembro de 1993,
ainda que essas tenham sido objeto de renegociação anterior.
§ 1o Fica a União autorizada a conceder garantia à repactuação prevista no caput, mediante concessão de contragarantias por
parte dos Estados e do Distrito Federal, representadas pelas suas
receitas próprias e recursos de que tratam os arts. 155 e 157, a alínea
a do inciso I e o inciso II do art. 159 da Constituição Federal.

1o

§
Compreende-se como incluído nas despesas assumidas
pela União o pagamento de eventuais divergências entre os saldos dos contratos de refinanciamento de que trata o art. 1o desta
Lei e os saldos originados das condições ajustadas nos contratos
transferidos à União, a que se refere o art. 10.
§ 2o À critério da União, o pagamento a que se refere o § 1o
poderá ser antecipado, observado o valor econômico dos créditos,
mediante a emissão de títulos da dívida pública mobiliária federal, sob a forma de colocação direta, cujas características serão
definidas pelo Ministro de Estado da Fazenda." (NR)
CAPÍTULO II
(VETADO)
CAPÍTULO III
DAS MEDIDAS DE REFORÇO À RESPONSABILIDADE FISCAL
Art. 27. O art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio
de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações, renumerando-se
o atual parágrafo único para § 1o:
"Art. 48. ..................................................................................
1o

§
..........................................................................................
.........................................................................................................
II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre
a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de
acesso público; e
..........................................................................................................
2o

§ A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
disponibilizarão suas informações e dados contábeis, orçamentários e fiscais conforme periodicidade, formato e sistema estabelecidos pelo órgão central de contabilidade da União, os
quais deverão ser divulgados em meio eletrônico de amplo acesso
público.
§ 3o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios encaminharão ao Ministério da Fazenda, nos termos e na periodicidade a serem definidos em instrução específica deste órgão,
as informações necessárias para a constituição do registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e
externa, de que trata o § 4o do art. 32.

LEI No 13.409, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Altera a Lei no 12.711, de 29 de agosto de
2012, para dispor sobre a reserva de vagas
para pessoas com deficiência nos cursos
técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino.

.............................................................................................." (NR)
"Art. 5o Em cada instituição federal de ensino técnico de
nível médio, as vagas de que trata o art. 4o desta Lei serão
preenchidas, por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos
e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à
proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com
deficiência na população da unidade da Federação onde está
instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE.
..............................................................................................." (NR)
"Art. 7o No prazo de dez anos a contar da data de publicação
desta Lei, será promovida a revisão do programa especial para o
acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos,
pardos e indígenas e de pessoas com deficiência, bem como
daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em
escolas públicas." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2016; 195o da Independência e
128o da República.
MICHEL TEMER
Alexandre de Moraes
José Mendonça Bezerra Filho
LEI No 13.410, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Altera a Lei no 11.903, de 14 de janeiro de
2009, para dispor sobre o Sistema Nacional
de Controle de Medicamentos.

§ 4o A inobservância do disposto nos §§ 2o e 3o ensejará as
penalidades previstas no § 2o do art. 51.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:

§ 5o Nos casos de envio conforme disposto no § 2o, para
todos os efeitos, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios cumprem o dever de ampla divulgação a que se
refere o caput.

Art. 1o A Lei no 11.903, de 14 de janeiro de 2009, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

§ 6o Todos os Poderes e órgãos referidos no art. 20, incluídos
autarquias, fundações públicas, empresas estatais dependentes e
fundos, do ente da Federação devem utilizar sistemas únicos de
execução orçamentária e financeira, mantidos e gerenciados pelo
Poder Executivo, resguardada a autonomia." (NR)
CAPÍTULO IV
DAS REGRAS DE RESPONSABILIZAÇÃO
Art. 28. As vedações introduzidas pelo Regime de Recuperação Fiscal não constituirão obrigação de pagamento futuro pela
União ou Estado ou direitos de outrem sobre o erário.
CAPÍTULO V
DISPOSIÇÃO FINAL

"Art. 2o O órgão de vigilância sanitária federal competente
determinará, em normativa própria, as categorias de medicamentos produzidos, distribuídos, comercializados, dispensados ou
prescritos no território nacional sujeitos ao Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos.
Parágrafo único. (Revogado)." (NR)

Art. 29. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de
sua publicação.
Brasília, 28 de dezembro de 2016; 195o da Independência e
128o da República.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
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"Art. 1o É criado o Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, visando a controlar a produção, a distribuição, a
comercialização, a dispensação e a prescrição médica, odontológica e, caso contenha medicamento de uso humano, veterinária,
assim como os demais tipos de movimentação previstos pelos
controles sanitários." (NR)

MICHEL TEMER
Henrique Meirelles
Dyogo Henrique de Oliveira

"Art. 3o O controle será realizado por meio de sistema de
identificação individualizado de medicamentos, com o emprego
de tecnologias de captura, armazenamento e transmissão eletrônica de dados.
§ 1o As embalagens de todos os medicamentos registrados
receberão identificação específica baseada em sistema de captura,
armazenamento e transmissão eletrônica de dados, contendo minimamente as seguintes informações:

Documento assinado digitalmente conforme MP n o- 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.
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I - número de registro do medicamento no órgão de vigilância sanitária federal competente;

LEI No 13.411, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2016
Altera a Lei no 6.360, de 23 de setembro de
1976, que dispõe sobre a vigilância sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos,
as drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, cosméticos, saneantes e outros produtos, e dá outras providências, e a Lei no
9.782, de 26 de janeiro de 1999, que define
o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e dá outras providências, para dar
transparência e previsibilidade ao processo
de concessão e renovação de registro de
medicamento e de alteração pós-registro.

II - número de série único do medicamento;
III - número do lote ou da partida do medicamento;
IV - data de validade do medicamento;
V - (revogado);
VI - (revogado);
VII - (revogado);
VIII - (revogado).
§ 2o O órgão de vigilância sanitária federal competente e o
detentor do registro do produto poderão incluir outras informações,
além das apresentadas nos incisos I, II, III e IV do § 1o." (NR)
"Art. 4o-A. O Sistema Nacional de Controle de Medicamentos deverá contar com banco de dados centralizado em instituição do governo federal, para armazenamento e consulta das
movimentações dos medicamentos sob sua responsabilidade.
§ 1o Cada membro da cadeia de movimentação de medicamentos é responsável por transmitir ao banco de dados a que se
refere o caput todos os registros a respeito da circulação dos
medicamentos sob sua custódia.
§ 2o As informações deverão estar consolidadas em banco de
dados que permita a consulta pelo órgão de vigilância sanitária
federal competente, quando solicitado.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono
a seguinte Lei:
Art. 1o O art. 12 da Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976,
passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 12. ...................................................................................
..........................................................................................................
§ 3o Ressalvado o disposto nos arts. 17-A, 21 e 24-A, o
registro será concedido no prazo máximo de noventa dias, a
contar da data de protocolo do requerimento, salvo nos casos de
inobservância, por parte do requerente, a esta Lei ou a seus
regulamentos.
.........................................................................................................
§ 8o Não será revalidado o registro:

§ 3o Comete infração sanitária o estabelecimento que deixar
de comunicar qualquer informação a respeito da movimentação
de medicamento.

I - do produto não classificado como medicamento que não
tenha sido industrializado no período de validade do registro
expirado;

§ 4o O membro da cadeia de movimentação de medicamentos terá acesso, para consulta, apenas aos dados por ele
inseridos no sistema e àqueles estritamente necessários à adição
de novas informações sobre a movimentação dos medicamentos
sob sua custódia.

II - do medicamento que não tenha sido comercializado durante pelo menos o tempo correspondente aos dois terços finais
do período de validade do registro expirado.
..........................................................................................................

§ 5o As informações constantes do banco de dados previsto
no caput devem ser tratadas como informações confidenciais,
não podendo ser divulgadas ou comercializadas."
"Art. 5o O órgão de vigilância sanitária federal competente
regulamentará os aspectos operacionais do Sistema Nacional de
Controle de Medicamentos no prazo de quatro meses, prorrogável mediante justificativa.
I - (revogado);

§ 10. A Anvisa definirá por ato próprio os mecanismos para
dar publicidade aos processos de registro, de alteração pós-registro e de renovação de registro, sendo obrigatória a apresentação das seguintes informações:
I - status da análise;
II - prazo previsto para a decisão final sobre o processo;
III - fundamentos técnicos das decisões sobre o processo." (NR)
Art. 2o A Lei no 6.360, de 23 de setembro de 1976, passa a
vigorar acrescida do seguinte art. 17-A:

II - (revogado);
III - (revogado).
Parágrafo único. Depois de concluída a regulamentação de
que trata o caput, as demais etapas de implantação do Sistema
Nacional de Controle de Medicamentos obedecerão aos seguintes
prazos:
I - até um ano, para que a indústria, os importadores e os
representantes da distribuição e do varejo escolhidos pelo órgão
de vigilância sanitária federal competente possam, em caráter
experimental, receber e transmitir dados referentes a, no mínimo,
três lotes de medicamentos que contenham as informações previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o do art. 3o;
II - até oito meses após o término da etapa estabelecida no
inciso I deste parágrafo para que os resultados obtidos durante a
fase experimental sejam objeto de análise, correção e relatório de
validação pelo órgão de vigilância sanitária federal competente,
por meio do Comitê Gestor;
III - até três anos após o término da etapa estabelecida no
inciso II deste parágrafo, para a completa implementação do
Sistema Nacional de Controle de Medicamentos." (NR)
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

"Art. 17-A. Os prazos estabelecidos para a decisão final nos
processos de registro e de alteração pós-registro de medicamento
levarão em conta os seguintes critérios:
I - complexidade técnica;
II - benefícios clínicos, econômicos e sociais da utilização do
medicamento objeto do requerimento.
§ 1o A aplicação dos critérios previstos no caput, de acordo
com metodologia disposta em ato da Anvisa, determinará o enquadramento do medicamento sob avaliação nas seguintes categorias de precedência:
I - prioritária;

§ 2o Os prazos máximos para a decisão final nos processos
de registro e de alteração pós-registro de medicamento serão,
respectivamente:
I - para a categoria prioritária, de cento e vinte dias e de
sessenta dias, contados a partir da data do respectivo protocolo de
priorização;
II - para a categoria ordinária, de trezentos e sessenta e cinco
dias e de cento e oitenta dias, contados a partir da data do
respectivo protocolo de registro ou de alteração pós-registro.

Art. 3o Fica revogado o parágrafo único do art. 4o da Lei no
11.903, de 14 de janeiro de 2009.

§ 3o Exceto nos casos em que houver recurso contra decisão
anterior, a decisão final nos processos de alteração pós-registro
poderá ser tomada por aprovação condicional, presumida pela não
manifestação contrária da Anvisa nos prazos definidos no § 2o.

Parágrafo único. Os prazos previstos no art.
da Lei
11.903, de 14 de janeiro de 2009, passam a vigorar a partir da data de
publicação desta Lei.

Brasília, 28 de dezembro de 2016; 195o da Independência e
128o da República.
MICHEL TEMER
Ricardo José Magalhães Barros

§ 4o A aprovação condicional de que trata o § 3o só poderá
ocorrer nas hipóteses de alteração pós-registro definidas em regulamento e será automaticamente revertida, a qualquer tempo,
em caso de indeferimento da alteração pós-registro pela Anvisa.
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pelo código 00012016122900004

§ 5o Os prazos mencionados no § 2o poderão ser prorrogados
por até um terço do prazo original, uma única vez, mediante
decisão fundamentada da Anvisa expedida em, no mínimo, quinze dias úteis antes do término do prazo original.
§ 6o As solicitações de esclarecimento ou de retificação pela
Anvisa deverão ser consolidadas em um único pedido, exceto se
forem necessárias para esclarecer ou retificar informações relativas a solicitação anteriormente atendida pela empresa requerente, e suspenderão a contagem dos prazos determinados neste
artigo até que sejam atendidas.
§ 7o O descumprimento injustificado dos prazos previstos
neste artigo implica apuração de responsabilidade funcional do
servidor ou dos servidores que lhe derem causa, nos termos da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
§ 8o A Anvisa regulamentará o disposto neste artigo, em
especial a especificação dos critérios de que trata o caput, com
vistas ao enquadramento nas categorias de prioridade.
§ 9o Expirado o prazo de cento e oitenta dias contados do
início da vigência deste artigo sem que tenha sido publicada a
regulamentação prevista no § 8o, e enquanto a matéria permanecer não regulamentada, o prazo máximo para a decisão final
será de trezentos e sessenta e cinco dias nos processos de registro
e de cento e oitenta dias nos de alteração pós-registro."
Art. 3o Os arts. 15, 19 e 20 da Lei no 9.782, de 26 de janeiro
de 1999, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 15. ..................................................................................
.........................................................................................................
III - editar normas sobre matérias de competência da Agência, que devem ser acompanhadas de justificativas técnicas e,
sempre que possível, de estudos de impacto econômico e técnico
no setor regulado e de impacto na saúde pública, dispensada essa
exigência nos casos de grave risco à saúde pública;
..........................................................................................................
§ 3o Salvo disposição em contrário, o prazo para interposição
do recurso administrativo previsto no § 2o será de trinta dias,
contados a partir da publicação oficial da decisão recorrida.
§ 4o A decisão final sobre o recurso administrativo deverá
ser publicada no prazo máximo de noventa dias, contados a partir
da data de protocolo do recurso.
§ 5o O prazo previsto no § 4o poderá ser prorrogado por
igual período, mediante publicação da respectiva justificação.
§ 6o O descumprimento dos prazos estabelecidos nos §§ 4o e
5o implica apuração de responsabilidade funcional do responsável
ou dos responsáveis em cada uma das áreas especializadas incumbidas da análise do processo." (NR)
"Art. 19. ..................................................................................
Parágrafo único. O contrato de gestão é o instrumento de
avaliação da atuação administrativa da Anvisa e de seu desempenho, que estabelece os parâmetros para a administração interna
da autarquia, bem como os indicadores que permitam quantificar,
objetivamente, sua avaliação periódica, devendo especificar, no
mínimo:
I - metas e prazos de desempenho administrativo, operacional e de fiscalização;
II - previsão orçamentária e cronograma de desembolso financeiro dos recursos necessários ao cumprimento das metas
pactuadas;
III - obrigações e responsabilidades das partes em relação às
metas pactuadas;
IV - sistemática de acompanhamento e avaliação;
V - medidas a serem adotadas em caso de descumprimento
injustificado das metas e das obrigações pactuadas;
VI - período de vigência;

II - ordinária.

no
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VII - requisitos e condições para revisão do contrato de
gestão." (NR)
"Art. 20. O descumprimento injustificado das metas e das
obrigações pactuadas no contrato de gestão em dois exercícios
financeiros consecutivos implicará a exoneração dos membros da
Diretoria Colegiada pelo Presidente da República, mediante solicitação do Ministro de Estado da Saúde." (NR)
Art. 4o Os processos de registro e de alteração pós-registro
que tenham sido protocolados antes da data de vigência desta Lei
observarão cronograma a ser definido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, e a decisão final sobre eles será publicada no prazo máximo de um ano após a data de início da vigência
desta Lei.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor após decorridos noventa dias
de sua publicação oficial.
Brasília, 28 de dezembro de 2016; 195o da Independência e
128o da República.
MICHEL TEMER
Ricardo José Magalhães Barros
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