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Nº 163, quinta-feira, 24 de agosto de 2017
33902.433788/2014-36 Odontoprev S/A

DIOPE

33902.648359/2014-61 Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
25789.000263/2015-14 Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
25782.008025/2015-17 Biovida Saúde Ltda

DIOPE
DIOPE
DIOPE

25779.007705/2015-72 Assimede Assistência Médica Especializada Ltda - Em Liquidação Extrajudicial
25779.006077/2015-16 Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
25780.005052/2015-58 Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
25789.041467/2015-13 Caixa Seguradora Especializada em Saúde S.A.

DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE

25789.080409/2013-35
25789.112812/2015-01
25789.012911/2016-66
33902.353051/2014-31
33902.405921/2014-64
33902.389576/2014-12
33902.329415/2015-42
25785.018605/2015-92
25779.041652/2015-19

Sul América Companhia de Seguro Saúde
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
Unimed Imperatriz Cooperativa de Trabalho Médico
Uniodonto Teresópolis - Cooperativa Odontológica
SITO - Sistema Integrado de Tratamento Odontológico Ltda
Benevix Administradora de Benefícios Ltda
Círculo Operário Caxiense
Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda - Em Liquidação
Extrajudicial
Unimed Goiânia Cooperativa de Trabalho Médico
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
Administradora Brasileira de Assistência Médica Ltda - Em Liquidação
Extrajudicial
Biovida Saúde Ltda.
Sul América Companhia de Seguro Saúde
Unimed Alto Uruguai/RS - Cooperativa de Assistência à Saúde Ltda.
Green Line Sistema de Saúde S.A

DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE

25789.095014/2015-07 Divicom Administradora de Benefícios Ltda
25789.093485/2014-91 Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Em Liquidação Extrajudicial
33902.351282/2014-18 WMS Supermercados do Brasil Ltda
33902.375600/2014-28 Agros - Instituto UFV de Seguridade Social
25773.013314/2014-66 Gamec - Grupo de Assistência Médica Empresarial do Ceará Ltda.
25780.017925/2015-75 Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
25789.012204/2015-99 COOPUS - Cooperativa de Usuários do Sistema de Saúde de Campinas
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DIOPE
DIOPE
DIOPE

Suspensão ou Rescisão Unilateral de Contrato Individual - Art. 82 da RN n° 80.000,00
124/2006
Obrigações de Natureza Contratual - Art. 78 da RN n° 124/2006
60.000,00
Obrigações de Natureza Contratual - Art. 78 da RN n° 124/2006
66.000,00
Suspensão ou Rescisão Unilateral de Contrato Individual - Art. 82 da RN n° 64.000,00
124/2006
Redução de Rede Hospitalar - Art. 88 da RN n° 124/2006
13.460,00
reais)
Obrigações de Natureza Contratual - Art. 78 da RN n° 124/2006
66.000,00
Cláusulas de Garantias Legais - Art. 66 da RN n° 124/2006
30.000,00
Negativa de Cobertura - Art. 77 da RN n° 124/2006
57.600,00
reais)
Obrigações de Natureza Contratual - Art. 78 da RN n° 124/2006
66.000,00
Obrigações de Natureza Contratual - Art. 78 da RN n° 124/2006
66.000,00
Obrigações de natureza contratual - Art. 78 da RN 124/06
66.000,00
Envio de informações periódicas mensais - Art. 36 da RN 124/06
18.000,00
Envio de informações periódicas mensais - Art. 36 da RN 124/06
10.000,00
Envio de informações periódicas mensais - Art. 36 da RN 124/06
12.000,00
Cláusulas de garantias legais - Art. 66 da RN 124/06, por duas vezes
48.000,00
Negativa de cobertura - Art. 77 da RN 124/06
18.000,00
Negativa de cobertura - Art. 77 da RN 124/06
52.800,00
reais)
Negativa de cobertura - Art. 77 da RN 124/06
80.000,00
Negativa de cobertura - Art. 77 da RN 124/06
79.200,00
Negativa de cobertura - Art. 77 da RN 124/06
48.000,00

DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE

Negativa de cobertura - Art. 77 da RN 124/06
Negativa de cobertura - Art. 77 da RN 124/06
Envio de informação periódica - art. 35 RN nº 124/2006
Redução de rede hospitalar - art. 88 RN nº 124/2006

DIOPE
DIOPE

Cláusulas de garantias legais - art. 66 RN nº 124/2006
Incorreções e omissões nas informações - art. 37, RN nº 124/2006

DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE

Envio de informação periódica - art. 35 RN nº 124/2006
Envio periódico de informações sobre beneficiários - art. 36, RN nº 124/2006
Mudança de faixa etária, Cláusulas de garantias legais - arts. 57 e 66, RN
124/2006
Exonerados, Demitidos ou Aposentados - art. 84 RN nº 124/2006
Negativa de cobertura - art. 77, RN nº 124/2006

25789.061592/2015-31 Sul América Companhia de Seguro Saúde
25773.003279/2016-39 Geap Autogestão em Saúde
25779.048963/2015-17 Administradora Brasileira de Assistência Medica Ltda - Em Liquidação
Extrajudicial
33902.383518/2014-77 Granjas Quatro Irmãos Agropecuária e Comércio S/A
25783.019339/2014-54 All Care Administradora de Benefícios S.A

DIOPE
DIOPE
DIOPE

Obrigação de natureza contratual - art. 78 RN nº 124/2006
Obrigação de natureza contratual - art. 78 RN nº 124/2006
Negativa de Cobertura -Art.77 RN 124/06

DIOPE
DIOPE

5.000,00 (cinco mil reais)
160.000,00 (cento e sessenta mil reais)

25782.001840/2014-74 Agemed Saúde S.A

DIOPE

25785.017841/2014-19
25789.077431/2014-89
33902.510302/2014-91
33902.091430/2010-06
33903.013111/2011-22
33902.043118/2016-93
33903.005147/2016-47
33902.086356/2016-93
33902.027769/2016-36
25789.008930/2015-15.
25789.059393/2015-63.
25789.059558/2014-16.
25789.079895/2013-49.
25773.018145/2013-70.
25779.040201/2015-64.

Amil Assistência Médica Internacional S.A
Sul América Companhia de Seguro Saúde
All Care Administradora de Benefícios S.A
Vision Med Assistência Médica Ltda
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
Amil Assistência Médica Internacional S.A
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro
Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
Sul América Companhia de Seguro Saúde
Sul América Companhia de Seguro Saúde
Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro
Unimed Uberlândia Cooperativa Regional Trabalho Médico Ltda.
Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Unimed Norte/Nordeste-Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico
33903.011116/2014-63. Qualicorp Administradora de Benefícios S.A.
25789.081716/2015-03. Sul América Companhia de Seguro Saúde

DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIOPE
DIPRO
DIPRO
DIPRO
DIPRO
DIPRO
DIPRO
DIPRO

Envio de Informação Periódica Mensal - Art. 36 RN 124/06
Cláusulas de Garantias Legais e Suspensão ou Rescisão Unilateral de Contrato
Individual- Art. 66 e 82 RN 124/06
Envio de informações das operadoras e dos prestadores de serviços - Art. 34 RN
124/06
Descumprimento Contratual -Art.78 RN 124/06
Negativa de Cobertura - Art. 77 RN 124/06
Cláusulas de Garantias Legais - Art.66 RN 124/06
Planos Coletivos Cancelados-Art.76 RN 124/06
Negativa de Cobertura - Art. 77 RN 124/06
Mecanismos de Regulação- Art. 71 RN 124/06
Descumprimento Contratual -Art.78 RN 124/06
Negativa de Cobertura - Art. 77 RN 124/06
Cláusulas de Garantias Legais - Art.66 da RN 124/06
Negativa de Cobertura - Art.77 da RN 124/06
Obrigações de Natureza Contratual - Art.78 da RN 124/06
Obrigações de Natureza Contratual - Art.78 da RN 124/06
Obrigações de Natureza Contratual - Art.78 da RN 124/06
Negativa de Cobertura - Art.77 da RN 124/06
Negativa de Cobertura - Art.77 da RN 124/06

DIPRO
DIPRO

Obrigações de Natureza Contratual - Art.78 da RN 124/06
Mudança de Faixa Etária - Art.57 da RN 124/06

25789.054622/2014-72. Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico - Em Liquidação Extrajudicial
25785.015930/2014-12. Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Medico do Rio de Janeiro

DIPRO

Negativa de Cobertura - Art.77 da RN 124/06

60.000,00 (sessenta mil reais)
49.500,00 (quarenta e nove mil e quinhentos
reais)
88.000,00 (oitenta e oito mil reais)

DIPRO

Redução de Rede Hospitalar - Art.88 da RN 124/06

33903.011313/2014-82
25773.018153/2013-16
25779.047610/2015-91
25789.004364/2015-64
33903.014268/2011-75
33902.198098/2012-63
25789.025456/2012-35

(oitenta mil reais)
(sessenta mil reais)
(sessenta e seis mil reais)
(sessenta e quatro mil reais)
(treze mil, quatrocentos e sessenta
(sessenta e seis mil reais)
(trinta mil reais)
(cinquenta e sete mil e seiscentos
(sessenta e seis mil reais)
(sessenta e seis mil reais)
(sessenta e seis mil reais)
(dezoito mil reais)
(dez mil reais)
(doze mil reais)
(quarenta e oito mil reais)
(dezoito mil reais)
(cinquenta e dois mil e oitocentos
(oitenta mil reais)
(setenta e nove mil e duzentos reais)
(quarenta e oito mil reais)

64.000,00 (sessenta e quatro mil reais)
80.000,00 (oitenta mil reais)
10.000,00 (dez mil reais)
104.757,89 (cento e quatro mil setecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e nove centavos)
6.000,00 (seis mil reais)
10.000,00 (dez mil reais)
15.000,00 (quinze mil reais)
18.000,00 (dezoito mil reais)
30.000,00 (trinta mil reais)
30.000,00
52.800,00
reais)
66.000,00
66.000,00
96.000,00

(trinta mil reais)
(cinquenta e dois mil e oitocentos
(sessenta e seis mil reais)
(sessenta e seis mil reais)
(noventa e seis mil reais)

20.000,00 (vinte mil reais)
66.000,00
88.000,00
30.000,00
35.000,00
16.000,00
30.000,00
66.000,00
80.000,00
30.000,00
88.000,00
66.000,00
66.000,00
48.000,00
88.000,00
64.000,00

(sessenta e seis mil reais)
(oitenta e oito mil reais)
(trinta mil reais)
(trinta e cinco mil reais)
(dezesseis mil reais)
(trinta mil reais)
(sessenta e seis mil reais)
(oitenta mil reais)
(trinta mil reais)
(oitenta e oito mil reais)
(sessenta e seis mil reais)
(sessenta e seis mil reais)
(quarenta e oito mil reais)
(oitenta e oito mil reais)
(sessenta e quatro mil reais)

155.300,00 (cento e cinquenta e cinco mil e trezentos reais)

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição dos interessados na sede da ANS.
LEANDRO FONSECA
Diretor-Presidente
Substituto

SECRETARIA-GERAL
NÚCLEO NO RIO DE JANEIRO
DESPACHOS DO CHEFE
O Chefe do Núcleo da ANS RIO DE JANEIRO, no uso das
atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 5.903, de
17/10/2013, publicada no DOU de 23/10/2013, seção 1, fl. 38 pelo
Diretor de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, e tendo em vista o disposto no art.15, V e § 6º e 7º c/c art. 16,
IV da RN nº 48, de 19/09/2003, alterada pela RN nº 301, de
07/08/2012, vem por meio desta DAR CIÊNCIA:
PROCESSO 33902.140823/2014-76
Ao representante legal da COTACOM - SERVIÇOS DE
GESTÃO DE BENEFÍCIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
07.497652/0001-22, com os últimos endereços conhecidos na ANS à:
AVENIDA DAS AMÉRICAS, Nº 4200 / BL 8-A, SL 306, BARRA
DA TIJUCA, RIO DE JANEIRO-RJ, CEP. 22640-907; AVENIDA
LÚCIO COSTA Nº 4700 / 1120, BARRA DA TIJUCA, RIO DE
JANEIRO-RJ, CEP. 22.630-011; RUA CANDELÁRIA Nº 9 / 6º
ANDAR, CENTRO, RIO DE JANEIRO-RJ, CEP. 20.091-904, da
Intimação de Decisão de Multa Pecuniária, no valor de R$52.000,00
(cinquenta e dois mil reais).
Fica também a operadora cientificada para, querendo, no
prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta decisão, interpor
recurso administrativo, ou no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o

pagamento integral da multa fixada, ou, ainda, apresentar pedido de
parcelamento, nos termos do artigo 40 da RN nº 388/2015.
No caso de outorga para apresentação de recurso, este deverá
vir acompanhado do respectivo instrumento de mandato.
Fica, ainda, a operadora NOTIFICADA da existência do
débito acima discriminado, para que efetue o pagamento através da
Guia de Recolhimento da União - GRU, no prazo de 30 (trinta) dias
a contar do recebimento desta, conforme os Termos da Resolução
Normativa - RN nº 89, de 15 de fevereiro de 2005 e RN nº 46, de 04
de setembro de 2003, com atualização de juros de mora equivalente à
Taxa SELIC acumulada mensalmente, desde a data de seu vencimento original, em face da decisão da Diretoria Colegiada da Agência
Nacional de Saúde Suplementar, nos autos do processo administrativo
em epígrafe, sob pena de adotar a ANS as seguintes providências:
Inclusão do devedor no Cadastro Informativo de Créditos não quitados do setor Público Federal - CADIN, nos termos da legislação
vigente em 75 (setenta e cinco) dias após o recebimento desta; inscrição do débito na Dívida Ativa da ANS; ajuizamento da respectiva
Execução fiscal.
Caso opte pelo pagamento poderá, no prazo de 10 (dez) dias
a contar da intimação desta decisão, manifestar, por escrito, através do
endereço Núcleo da ANS Rio de Janeiro, situado à Avenida Augusto
Severo, 84/Térreo, Glória, CEP 20.021-040, Rio de Janeiro - RJ a
intenção de efetuar o pagamento de 80% (oitenta por cento) da multa
fixada, nos termos do artigo 41 da RN nº 388/2015, para que seja
remetida a correspondente Guia de Recolhimento da União - GRU.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017082400051

LEONARDO FICH

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA
DIRETORIA COLEGIADA
RESOLUÇÃO-RDC N o- 171, DE 22 DE AGOSTO DE 2017
Revisa a aplicabilidade da Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 53, de 4 de
dezembro de 2015, para alterações pós-registro e os prazos desta Resolução para
produtos já registrados.
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe confere o art. 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
e ao art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3
de fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 15
de agosto de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1° O art. 13 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
nº 53, de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
.............................
"Art. 13. O disposto nesta Resolução se aplica às seguintes
situações:
I.registro de medicamentos novos, genéricos e similares;
II.inclusão de nova forma farmacêutica;

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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III.inclusão de nova concentração;
IV.mudanças relacionadas ao insumo farmacêutico ativo que
não sejam de implementação imediata conforme norma de alterações
pós-registro vigente;
V.mudanças na composição do medicamento que não sejam
de implementação imediata conforme norma de alterações pós-registro vigente, exceto mudança maior de sulco;
VI.mudanças no processo de produção que não sejam de
implementação imediata, conforme norma de alterações pós-registro
vigente;
VII.mudanças relacionadas à embalagem do medicamento,
ao prazo de validade ou aos cuidados de conservação do medicamento para as quais são solicitados relatório de estudo de estabilidade de longa duração referente a 3 (três) lotes do medicamento;
VIII.mudanças relacionadas ao método analítico de controle
de qualidade ou estabilidade para testes de teor ou produtos de degradação do medicamento, que não sejam de implementação imediata, conforme norma de alterações pós-registro vigente.
Parágrafo único. Para o inciso VIII aplica-se apenas o disposto nos arts. 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 8° desta Resolução". (NR)
Art. 2° O art. 14 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
nº 53, de 2015, e seus parágrafos passam a vigorar com a seguinte
redação:
"Art. 14. Esta Resolução entra em vigor em 23 de dezembro
de 2015 para todos os protocolos de registro, inclusão de nova forma
farmacêutica ou inclusão de nova concentração.
Parágrafo único Os pedidos de registro, inclusão de nova
forma farmacêutica e inclusão de nova concentração apresentados à
ANVISA antes da entrada em vigor desta Resolução serão analisados
à luz da norma vigente na data do protocolo". (NR)
Art. 3° O art. 15 da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
nº 53, de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 15 Esta Resolução entra em vigor de forma escalonada
para os medicamentos já registrados.
§ 1° Para medicamentos já registrados com as classificações
listadas no Anexo I, esta Resolução entra em vigor em de 31 de
dezembro de 2017.
§ 2° Para medicamentos já registrados com as classificações
listadas no Anexo II, esta Resolução entra em vigor em 31 de dezembro de 2019.
§ 3° Para os demais medicamentos já registrados, esta Resolução entra em vigor em 31 de dezembro de 2020.
§ 4° Os pedidos de mudanças pós-registro apresentados à
ANVISA até os prazos estipulados nos §§ 1°, 2° e 3° serão analisados
à luz da norma vigente na data do protocolo.
§ 5° Medicamentos já registrados que não protocolarem as
mudanças pós-registro listadas nos incisos IV a VIII do art. 13 desta
Resolução precisarão se adequar a esta Resolução caso seja feita
solicitação pela Anvisa, nos termos do Art. 12". (NR)
Art. 4° Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
CONSULTA PÚBLICA N o- 377, DE 22 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
o art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3
de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto no art. 35 do
Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, resolve submeter à consulta
pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta
de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em XX de XXXXX de 20XX, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação.
Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que
dispõe sobre a inclusão das culturas de cevada e girassol, modalidade
de emprego (aplicação) foliar, com LMRs de 0,3 e 2 mg/kg, respectivamente; e intervalos de segurança de 30 dias para ambas; alteração dos LMRs das culturas de soja e trigo, de 0,05 e 0,01 mg/kg,
respectivamente, para 0,2 e 0,03 mg/kg, respectivamente; alteração do
intervalo de segurança da cultura de trigo de 20 dias para 30 dias,
permanecendo o mesmo o intervalo de segurança da cultura de soja,
na monografia do ingrediente ativo P53 - PROTIOCONAZOL, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.
Art. 2º A proposta de Resolução está disponível na íntegra
no site da Anvisa, no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br, e
as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito, em formulário
próprio, para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Gerência Geral de Toxicologia, SIA Trecho 5, Área Especial 57,
Brasília/DF, CEP 71.205-050; ou para o fax (61) 3462-5726; ou para
o e-mail cp.toxicologia@anvisa.gov.br.
§1° O formulário para envio de contribuições permanecerá à
disposição dos interessados no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br/divulga/consulta/index.htm.
§2° As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de todos no site da Anvisa.
§3° As contribuições não enviadas no formulário de que trata
o parágrafo anterior ou recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do texto final do regulamento.
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições
e, após a deliberação da Diretoria Colegiada, disponibilizará o resultado da consulta pública no site da Anvisa.

1
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e
razões de conveniência e oportunidade, articular-se com os órgãos e
entidades envolvidos e aqueles que tenham manifestado interesse na
matéria para subsidiar posteriores discussões técnicas e deliberação
final da Diretoria Colegiada
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
ANEXO
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.346171/2013-74
Agenda Regulatória 2015-16: Não
Assunto: Proposta de Resolução para o ingrediente ativo P53 - PROTIOCONAZOL, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes
Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira,
publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de
2003, DOU de 02 de setembro de 2003.
Área responsável: Gerência Geral de Toxicologia - GGTOX
Relator: Fernando Mendes Garcia Neto
CONSULTA PÚBLICA N o- 378, DE 22 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
o art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3
de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto no art. 35 do
Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, resolve submeter à consulta
pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta
de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 08 de agosto de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino
a sua publicação.
Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que
dispõe sobre a alteração dos LMRs das culturas de girassol e de soja,
de 0,07 e 0,02 mg/kg, respectivamente, para 3 e 0,03 mg/kg, respectivamente; alteração do intervalo de segurança da cultura de girassol, de 20 dias para 30 dias, do ingrediente ativo T54 - TRIFLOXISTROBINA, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de
Madeira.
Art. 2º A proposta de Resolução está disponível na íntegra
no site da Anvisa, no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br, e
as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito, em formulário
próprio, para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Gerência Geral de Toxicologia, SIA Trecho 5, Área Especial 57,
Brasília/DF, CEP 71.205-050; ou para o fax (61) 3462-5726; ou para
o e-mail cp.toxicologia@anvisa.gov.br.
§1° O formulário para envio de contribuições permanecerá à
disposição dos interessados no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br/divulga/consulta/index.htm.
§2° As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de todos no site da Anvisa.
§3° As contribuições não enviadas no formulário de que trata
o parágrafo anterior ou recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do texto final do regulamento.
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições
e, após a deliberação da Diretoria Colegiada, disponibilizará o resultado da consulta pública no site da Anvisa.
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e
razões de conveniência e oportunidade, articular-se com os órgãos e
entidades envolvidos e aqueles que tenham manifestado interesse na
matéria para subsidiar posteriores discussões técnicas e deliberação
final da Diretoria Colegiada
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
ANEXO
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.346171/2013-74
Agenda Regulatória 2015-16: Não
Assunto: Proposta de Resolução para o ingrediente ativo T54 - TRIFLOXISTROBINA, contido na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de
Madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de
agosto de 2003, DOU de 02 de setembro de 2003.
Área responsável: Gerência Geral de Toxicologia - GGTOX
Relator: Fernando Mendes Garcia Neto
CONSULTA PÚBLICA N o- 379, DE 22 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
o art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3
de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto no art. 35 do
Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, resolve submeter à consulta
pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta
de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 08 de agosto de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino
a sua publicação.

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 00012017082400052

Nº 163, quinta-feira, 24 de agosto de 2017
Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que
dispõe sobre a inclusão do ingrediente ativo B54 - BIXAFEM na
Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos,
Domissanitários e Preservantes de Madeira.
Art. 2º A proposta de Resolução está disponível na íntegra
no site da Anvisa, no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br, e
as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito, em formulário
próprio, para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Gerência Geral de Toxicologia, SIA Trecho 5, Área Especial 57,
Brasília/DF, CEP 71.205-050; ou para o fax (61) 3462-5726; ou para
o e-mail cp.toxicologia@anvisa.gov.br.
§1° O formulário para envio de contribuições permanecerá à
disposição dos interessados no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br/divulga/consulta/index.htm.
§2° As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de todos no site da Anvisa.
§3° As contribuições não enviadas no formulário de que trata
o parágrafo anterior ou recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do texto final do regulamento.
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições
e, após a deliberação da Diretoria Colegiada, disponibilizará o resultado da consulta pública no site da Anvisa.
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e
razões de conveniência e oportunidade, articular-se com os órgãos e
entidades envolvidos e aqueles que tenham manifestado interesse na
matéria para subsidiar posteriores discussões técnicas e deliberação
final da Diretoria Colegiada
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
ANEXO
PROPOSTA EM CONSULTA PÚBLICA
Processo nº: 25351.346171/2013-74
Agenda Regulatória 2015-16: Não
Assunto: Proposta de Resolução para inclusão do ingrediente ativo
B54 - BIXAFEM na Relação de Monografias dos Ingredientes Ativos
de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira, publicada por meio da Resolução - RE N° 165, de 29 de agosto de 2003,
DOU de 02 de setembro de 2003.
Área responsável: Gerência Geral de Toxicologia - GGTOX
Relator: Fernando Mendes Garcia Neto
CONSULTA PÚBLICA N o- 380, DE 22 DE AGOSTO DE 2017
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
o art. 53, III, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos
do Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3
de fevereiro de 2016, e tendo em vista o disposto no art. 35 do
Decreto nº 3.029, de 16 de abril de 1999, resolve submeter à consulta
pública, para comentários e sugestões do público em geral, proposta
de ato normativo em Anexo, conforme deliberado em reunião realizada em 08 de agosto de 2017, e eu, Diretor-Presidente, determino
a sua publicação.
Art. 1º Fica aberto, a contar da data de publicação desta
Consulta Pública, o prazo de 30 (trinta) dias para que sejam apresentadas críticas e sugestões relativas à proposta de Resolução que
dispõe sobre a inclusão da cultura de algodão, com LMR de 0,04
mg/kg e IS "Não determinado devido a modalidade de emprego",
inclusão da cultura do algodão geneticamente modificado, com LMR
de 0,04 mg/kg e IS de 113 dias e inclusão da cultura da soja geneticamente modificada, com LMR de 4,0 mg/kg e IS de 70 dias,
todas na modalidade de emprego (aplicação) pós-emergência, na monografia do ingrediente ativo D11 - DICAMBA, contido na Relação
de Monografias dos Ingredientes Ativos de Agrotóxicos, Domissanitários e Preservantes de Madeira.
Art. 2º A proposta de Resolução está disponível na íntegra
no site da Anvisa, no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br, e
as sugestões deverão ser encaminhadas por escrito, em formulário
próprio, para o endereço: Agência Nacional de Vigilância Sanitária,
Gerência Geral de Toxicologia, SIA Trecho 5, Área Especial 57,
Brasília/DF, CEP 71.205-050; ou para o fax (61) 3462-5726; ou para
o e-mail cp.toxicologia@anvisa.gov.br.
§1° O formulário para envio de contribuições permanecerá à
disposição dos interessados no endereço eletrônico http://www.anvisa.gov.br/divulga/consulta/index.htm.
§2° As contribuições recebidas serão públicas e permanecerão à disposição de todos no site da Anvisa.
§3° As contribuições não enviadas no formulário de que trata
o parágrafo anterior ou recebidas fora do prazo não serão consideradas para efeitos de consolidação do texto final do regulamento.
Art. 3º Findo o prazo estipulado no art. 1º, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária promoverá a análise das contribuições
e, após a deliberação da Diretoria Colegiada, disponibilizará o resultado da consulta pública no site da Anvisa.
Parágrafo único. A Agência poderá, conforme necessidade e
razões de conveniência e oportunidade, articular-se com os órgãos e
entidades envolvidos e aqueles que tenham manifestado interesse na
matéria para subsidiar posteriores discussões técnicas e deliberação
final da Diretoria Colegiada
JARBAS BARBOSA DA SILVA JR.
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