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RESOLUÇÃO - RE Nº 1.966, DE 18 DE JULHO DE 2019(*)

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.972, DE 19 DE JULHO DE 2019(*)

O Gerente-Geral de Toxicologia, Substituto, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 149, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Reprovar os atos de avaliação toxicológica de produtos agrotóxicos,
componentes e afins, identificados no anexo, com o respectivo resultado da análise.
Art. 2º A publicação do extrato deste informe de avaliação toxicológica não
exime a requerente do cumprimento das demais avaliações procedidas pelos órgãos
responsáveis pelas áreas de agricultura e de meio ambiente, conforme legislação vigente
no país, aplicável ao objeto do requerimento.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O Gerente de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes,
Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art. 54, I, § 1º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de
dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Deferir as petições de Transferência de titularidade e por consequente,
cancelar o Registro dos produtos saneantes de risco 2, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor no prazo de 90 (noventa) dias, após a sua
publicação.
ITAMAR DE FALCO JUNIOR

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES

(*) 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 1.973, DE 19 DE JULHO DE 2019(*)

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.967, DE 18 DE JULHO DE 2019

O Gerente de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes,
Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art. 54, I, § 1º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de
dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Deferir as petições de Cancelamento de Notificação de Produto
Saneante de Risco 1 por ato de ofício, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O Gerente-Geral de Toxicologia, Substituto, no uso das atribuições que lhe
confere o art. 149, aliado ao art. 54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução
da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Excluir as monografias dos ingredientes ativos A15 - ANILAZINA; A19 AZOCICLOTINA; B20 - BROMOPROPILATO; B24 - BITERTANOL; B34 - BUTROXIDIM; C08 CIANAZINA; C21 - CLORTAL-DIMETÍLICO; C31 - CLOFENTEZINA; C62 - CARPROPAMIDA; E01 EDIFENFÓS; E07 - ETIONA; F07 - FENTIONA; F33 - FENTOATO; H09 - HEXACONAZOL; I25 IMINOCTADINA; M20 - MEVINFÓS; M21 - MOLINATO; O04 - ORIZALINA; O14 OXASSULFUROM; O16 - OXADIARGIL; P09 - PIRAZOFÓS; P26 - PIROQUILONA; P32 PIRIDAFENTIONA; P38 - PROTIOFÓS; Q01 - QUINOMETIONATO; S08 - SULFOSATO; T25 TRIFORINA; T27 - TRIDEMORFE; T38 - TOLIFLUANIDA; D51 - DIMETENAMIDA-P; M16 METOLACLORO; F59.1 - ACETATO DE FENTINA; N02 - NAPROPAMIDA, da 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, em razão de não existirem produtos com registro válido no Brasil.
Art. 2º Disponibilizar tais monografias na lista de monografias excluídas presente
no
endereço
eletrônico
http://portal.anvisa.gov.br/registros-eautorizacoes/agrotoxicos/produtos/monografia-de-agrotoxicos/excluidas.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

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

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE
PORTARIA Nº 848, DE 12 DE JULHO DE 2019
Defere a Renovação do CEBAS, da Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, com sede
em Descalvado (SP).
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,
Considerando a Lei n° 12.101, de 27 de novembro de 2009 e suas alterações,
que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social,
regulamentada pelo Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014;
Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que
dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos
no âmbito do Ministério da Saúde;
Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº
1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres
dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e
Considerando o Parecer Técnico nº 486/2019-CGCER/DCEBAS/SAES/MS,
constante do Processo nº 25000. 137850/2018-21, que concluiu pelo atendimento dos
requisitos constantes da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, suas alterações e
demais legislações pertinentes, resolve:
Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo
de 60% (sessenta por cento), da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado,
CNPJ nº 47.544.663/0001-30, com sede em Descalvado (SP).
Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 6 de dezembro de
2018 a 5 de dezembro de 2021.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA GOMES

GERÊNCIA DE PRODUTOS DE HIGIENE,
PERFUMES, COSMÉTICOS E SANEANTES
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.929, DE 18 DE JULHO DE 2019(*)
O Gerente Substituto da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes,
Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art.
54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art.1º Cancelar os processos dos produtos de higiene pessoal, perfumes e
cosméticos, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ITAMAR DE FALCO JÚNIOR
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.930, DE 18 DE JULHO DE 2019(*)

FRANCISCO DE ASSIS FIGUEIREDO

O Gerente Substituto da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes,
Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art.
54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art.1º Deferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal,
perfumes e cosméticos, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

PORTARIA Nº 850, DE 15 DE JULHO DE 2019
Remaneja o limite financeiro da Média e Alta
Complexidade - MAC Estado de Tocantins para o
limite financeiro - MAC do Município de Goiânia-GO.
O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas
atribuições,
Considerando o Capítulo VIII da Portaria de Consolidação nº 5/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, que consolida das normas sobre as ações e os serviços de
saúde do Sistema Único de Saúde;
Considerando o Título III - Do custeio da Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de
28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre o financiamento e a
transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de saúde do Sistema
Único de Saúde;
Considerando a Portaria nº 3.992/GM/MS, de 28 de dezembro de 2017, que
altera a Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para
dispor sobre o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e
os serviços públicos de saúde do Sistema Único de Saúde; e
Considerando a Resolução CIB/TO n° 27/2019, de 21 de março de 2019 e
a Resolução CIB/GO nº 61/2019, de 26 de março de 2019, que aprovam a
transferência de recursos do Limite Financeiro para Assistência de Média e Alta
Complexidade - MAC do Estado do Tocantins, para a gestão municipal de Goiânia-GO,
resolve:
Art. 1º Fica transferido recursos do limite financeiro da média e alta
complexidade - MAC do Estado do Tocantins, para o limite financeiro - MAC do
município de Goiânia, no montante anual de R$ 1.200.000,00 (Um milhão e duzentos
mil reais), correspondente ao pacto interestadual da PPI Assistencial, alocando-o
temporariamente, no período de abril/2019 a março/2020, conforme descrito a
seguir:

ITAMAR DE FALCO JUNIOR
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.931, DE 18 DE JULHO DE 2019(*)
O Gerente Substituto da Gerência de Produtos de Higiene, Perfumes,
Cosméticos e Saneantes no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art.
54, I, § 1º do Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº
255, de 10 de dezembro de 2018, resolve:
Art.1º Indeferir os registros e as petições dos produtos de higiene pessoal,
perfumes e cosméticos, conforme anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ITAMAR DE FALCO JUNIOR
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.
RESOLUÇÃO-RE Nº 1.970, DE 19 DE JULHO DE 2019(*)
O Gerente de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes,
Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art. 54, I, § 1º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de
dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Deferir os registros e as petições dos produtos saneantes, conforme
anexo.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

.

ITAMAR DE FALCO JUNIOR

.

.

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

MUNICÍPIO
Gestão Estadual do Tocantins - TO
Gestão municipal de Goiânia - GO

VALOR ANUAL
(1.200.000,00)
1.200.000,00

§ 1º O município de Goiânia fará jus à parcela mensal correspondente a
1/12 (um doze avos) dos valores descritos nos art. 1º desta Portaria.
§ 2º Os valores pactuados constem nas planilhas de programação pactuada
e integrada da assistência à saúde dos estados envolvidos.
Art. 2º O remanejamento do recurso por meio desta Portaria não acarretará
impacto financeiro ao Ministério da Saúde.
Art. 3º O Fundo Nacional de Saúde adotará as medidas necessárias para a
transferência, regular e automática, ao Fundo municipal de Saúde de Goiânia, dos
recursos de que tratam esta Portaria.
Parágrafo Único - Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão
por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o seguinte Programa
de Trabalho 10.302.2015.8585-0017 - Atenção à Saúde da População para
Procedimentos em Média e Alta Complexidade.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RESOLUÇÃO-RE Nº 1.971, DE 19 DE JULHO DE 2019(*)
O Gerente de Produtos de Higiene, Cosméticos, Perfumes e Saneantes,
Substituto, no uso das atribuições que lhe confere o art. 164, aliado ao art. 54, I, § 1º do
Regimento Interno aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 255, de 10 de
dezembro de 2018, resolve:
Art. 1º Indeferir os registros e as petições dos produtos saneantes, conforme
anexo.
Art. 2º O motivo do indeferimento do processo/petição deverá ser consultado
no site: http://www.anvisa.gov.br.
Art.3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
ITAMAR DE FALCO JUNIOR
(*) Esta Resolução e o anexo a que se refere serão publicados em suplemento à presente edição.
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico
http://www.in.gov.br/autenticidade.html, pelo código 05152019072200064
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que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

