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Nº 70, terça-feira, 11 de abril de 2017
Conjunto de Episódios: BRINCANDO COM A CIÊNCIA! (Brasil
- 2017)
Episódio(s): 01 a 13
Produtor(es): Kinopus Audiovisual
Diretor(es): Roberta Takamatsu
Distribuidor(es): KINOPUS AUDIOVISUAL
Classificação Pretendida: Livre
Gênero: Documentário
Tipo de Material Analisado: Link Internet
Classificação Atribuída: Livre
Processo: 08017.000410/2017-30
Requerente: KINOPUS AUDIOVISUAL LTDA.
ALESSANDRA XAVIER NUNES
DESPACHOS DA DIRETORA ADJUNTA
Em 5 de abril de 2017
Considerando o disposto na Lei nº 9.790, de 23 de março de
1999, no Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999, e na Portaria MJ
nº 362, de 1° de março de 2016, INDEFIRO o pedido de qualificação
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público da entidade a seguir relacionada, em razão de que a mesma não atendeu ao
disposto no art. 6º, § 3º, II e III, da Lei nº 9.790:
I. ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL DE CULTURA POPULAR E QUADRILHA JUNINA XIADO DO XINELO
- ONG XX, com sede na cidade de JOÃO PESSOA, Estado da
Paraíba - CGC/CNPJ nº 12.606.209/0001-82 - (Processo MJ nº
08000.016126/2017-64).
Considerando o disposto na Lei nº 9.790, de 23 de março de
1999, no Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999, e na Portaria MJ
nº 362, de 1° de março de 2016, INDEFIRO o pedido de qualificação
como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público da entidade a seguir relacionada, em razão de que a mesma não atendeu ao
disposto no art. 6º, § 3º, III, da Lei nº 9.790:
I. OSCIP DA SAÚDE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CORAÇÃO SOLIDÁRIO - OSCIP CORAÇÃO SOLIDÁRIO, com
sede na cidade de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, Estado de Goiás CGC/CNPJ nº 08.112.736/0001-63 - (Processo MJ nº
08000.018538/2017-39).
Em 10 de abril de 2017
Processo MJ nº: 08000.015955/2017-20
Filme: "VELOZES E FURIOSOS 8" - Reconsideração
Requerente: SET - Serviços Empresariais Ltda. - EPP
Classificação Pretendida: não recomendado para menores de doze anos
N o- 142 - A Diretora Adjunta, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista o disposto nos artigos 21, Inciso XVI, e 220, parágrafo 3º,
Inciso I, da Constituição Federal e artigo 74 da Lei 8.069, de 13 de
julho de 1990, com base na Portaria SNJ nº 08, de 06 de julho de
2006, publicada no DOU de 07 de julho de 2006, aprovando o
Manual da Nova Classificação Indicativa e na Portaria nº 368 de 11
de fevereiro de 2014, publicada no DOU de 12 de fevereiro de 2014,
resolve:
Indeferir o pedido de reconsideração do filme, mantendo sua
classificação de "não recomendado para menores de catorze anos",
por conter: violência.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA COLEGIADA
COORDENADORIA DE RECURSOS
E ASSESSORAMENTO
RETIFICAÇÃO
Na Decisão de 7 de abril de 2017, publicada no DOU nº 69,
em 10 de abril de 2017, seção 1, página 42: onde se lê: "456ª Reunião
de Diretoria Colegiada - DC Ordinária". leia-se: 461ª Reunião de
Diretoria Colegiada - DC Ordinária".

SECRETARIA-GERAL
NÚCLEO NO RIO DE JANEIRO
DESPACHO 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 33902.494787/2016-20
Ao representante legal da operadora ASBEN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº
12.363.132/0001-67, com último endereço conhecido na ANS à AV.
PRESIDENTE VARGAS, 446 / SALA 1206 B - Centro - Rio de
Janeiro/RJ, CEP. 20040-210, da lavratura do Auto de Infração nº
19.446/2017 na data de 20/02/2017, pela infração ao seguinte dispositivo legal: art. 25 da Lei 9.656/98 com sanção prevista pelo art.
78 da RN nº 124/2006. De acordo com os autos do processo administrativo n° 33902.494781/2016-52 (demanda nº 3088949).
Ao autuado é concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados
a partir desta publicação no DOU, para que caso queira, apresentar
contestação ao referido auto, por escrito, no seguinte endereço: Núcleo da ANS Rio de Janeiro, situado à Avenida Augusto Severo,
84/Térreo, Glória, CEP 20.021-040, Rio de Janeiro - RJ.
LEONARDO FICH

DIRETORIA DE NORMAS
E HABILITAÇÃO DE OPERADORAS
INSTRUÇÃO NORMATIVA N o- 54, DE 10 DE ABRIL DE 2017
Estabelece hipótese de autorização prévia
anual para movimentação da carteira de títulos e valores mobiliários, conforme previsto no art. 13 da Resolução Normativa RN nº 392, de 9 de dezembro de 2015, que
dispõe sobre aceitação, registro, vinculação,
custódia, movimentação e limites de alocação e de concentração na aplicação dos
ativos garantidores das operadoras no âmbito do sistema de saúde suplementar e dá
outras providências.

ALESSANDRA XAVIER NUNES

.

Ministério da Saúde
GABINETE DO MINISTRO
CONSULTA PÚBLICA N o- 21, DE 10 DE ABRIL DE 2017

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, SUBSTITUTO,
torna pública, nos termos do artigo 26 da Lei nº 12.101, de 27 de
novembro de 2009, do § 4º do artigo 14, do Decreto nº 8.242, de 23
de maio de 2014, e do artigo 64 da Portaria nº 834/GM/MS, de 26 de
abril de 2016, consulta para manifestação da sociedade civil a respeito de recurso administrativo, em trâmite nos autos do Processo
MS/SIPAR nº 25000.109135/2014-74, interposto pela Associação de
Saúde de Dom Feliciano - RS, CNPJ nº 14.633.530/0001-81, contra
decisão de indeferimento do pedido de concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS) da
ora recorrente, por não ter atendido os requisitos constantes do inciso
I, do artigo 4º, da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, c/c o
inciso III, do artigo 19 do Decreto nº 8.242, de 23 de maio de 2014,
e do inciso XI, do artigo 30, da Portaria nº 834 GM/MS, de 26 de
abril de 2016.
Fica estabelecido o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da
data de publicação desta Consulta Pública, para que sejam apresentadas contribuições, devidamente fundamentadas, por meio do endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude.
O Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes
de Assistência Social em Saúde, da Secretaria de Atenção à Saúde,
deste Ministério (DCEBAS/SAS/MS), avaliará as contribuições apresentadas a respeito da matéria.
ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO NARDI

O Diretor responsável pela Diretoria de Normas e Habilitação das Operadoras - DIOPE da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, em vista do que dispõem a alínea "a" do inciso I do
art. 20 e a alínea "a" do inciso I do art. 29, ambas da Resolução
Regimental - RR nº 1, de 17 de março de 2017, considerando o
disposto no art. 13 da RN nº 392, de 9 de dezembro de 2015, e, ainda,
considerando a aprovação da Diretoria Colegiada - DICOL em reunião realizada em 5 de abril de 2017, resolve expedir a seguinte
Instrução Normativa - IN:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º A presente Instrução Normativa - IN estabelece hipótese de autorização prévia anual para movimentação da carteira de
títulos e valores mobiliários, conforme previsto no art. 13 da Resolução Normativa - RN nº 392, de 9 de dezembro de 2015, que
dispõe sobre aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação
e limites de alocação e de concentração na aplicação dos ativos
garantidores das operadoras no âmbito do sistema de saúde suplementar e dá outras providências.
Art. 2º Para os fins desta IN, devem ser observadas as definições estabelecidas no Capítulo II da RN nº 392, de 2015.
CAPÍTULO II
DA AUTORIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO DOS ATIVOS GARANTIDORES VINCULADOS
Art. 3º A operadora poderá requerer ao Diretor da DIOPE
autorização prévia anual para movimentar seus ativos garantidores,
desde que:
I - aplique integralmente seus ativos garantidores financeiros
em contas individualizadas, próprias para o registro ou depósito de
ativos, junto às instituições referidas no inciso V do art. 4º da RN nº
392, de 2015, abstendo-se de aplicá-los em fundo de investimento
dedicado ao setor de saúde suplementar;
II - atenda a padrões de transparência e divulgação entre suas
práticas de governança corporativa conforme previsto nos Anexos I e II;
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III - cumpra os requisitos do art. 14 da RN nº 392, de
2015;
IV - não possua imóvel operacional registrado como ativo
garantidor, mesmo antes do decurso do prazo do art. 34-A da RN nº
392, de 2015;
V - observe a norma do Conselho Monetário Nacional aplicável por força da RN no 392, de 2015, bem como as demais disposições da referida RN;
VI - não tenha estado em regime especial nos 12 (doze)
meses anteriores ao requerimento; e
VII - não apresente insuficiência das garantias do equilíbrio
financeiro, anormalidades econômico-financeiras ou administrativas
graves que coloquem em risco a continuidade ou a qualidade do
atendimento à saúde, identificadas pela DIOPE no âmbito de suas
competências.
§ 1º O atendimento aos termos do inciso II do caput deverá
ser comprovado pela operadora mediante a anexação da documentação comprobatória ao seu pedido de autorização, assegurando a
fidedignidade do conteúdo das informações.
§ 2º O atendimento às exigências constantes dos demais
incisos do caput será aferido pela DIOPE por meio das informações
constantes dos bancos de dados da ANS.
§ 3º A DIOPE poderá, a qualquer tempo, exigir que sejam
apresentadas informações ou documentos que se mostrem necessários, no caso concreto, para instruir adequadamente a análise do
pedido.
Art. 4º A autorização para movimentar os ativos garantidores
vinculados vigorará pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir
da data de sua concessão.
Art. 5º A operadora terá sua autorização automaticamente
renovada pelo período de 12 (doze) meses desde que sejam atendidos
os requisitos estabelecidos no art. 3o desta IN.
Art. 6º A autorização prévia anual para movimentar os ativos
garantidores poderá ser cancelada a qualquer tempo pela DIOPE, nos
termos do procedimento previsto nos parágrafos deste artigo.
§ 1º Ao constatar, a qualquer tempo, o não atendimento aos
requisitos estabelecidos no art. 3º desta IN, a DIOPE suspenderá
imediatamente a autorização prévia anual para movimentar os ativos
garantidores, como medida cautelar.
§ 2º Na hipótese prevista no § 1º, a DIOPE notificará a
operadora para, querendo, manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias
sobre o não atendimento aos requisitos estabelecidos no art. 3º.
§ 3º Transcorrido o prazo para manifestação da operadora, a
DIOPE:
I - revogará a suspensão e manterá a autorização, caso conclua que a operadora atende aos requisitos estabelecidos no art. 3º;
ou
II - cancelará a autorização prévia anual para movimentar os
ativos garantidores, caso conclua que a operadora não atende aos
requisitos estabelecidos no art. 3º.
§ 4º O cancelamento da autorização prévia anual para movimentar os ativos garantidores, conforme previsto no inciso II do §
3º, sujeitará a operadora à imediata observância à todas as disposições
sobre registro e vinculação de ativos garantidores previstas na RN nº
392, de 2015.
§ 5º A operadora poderá formular novo pedido de autorização prévia anual, na forma do art. 3º, após o decurso do prazo de
180 (cento e oitenta) dias, contado a partir da data do cancelamento
da autorização referida no caput.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7o Os Anexos desta IN estarão disponíveis para consulta
e cópia no sítio institucional da ANS na internet - www.ans.gov.br.
Art. 8º A hipótese de autorização prévia anual prevista na
presente IN não exclui outras hipóteses de movimentação de ativos
garantidores que estejam previstas ou que venham a ser regulamentadas em outros normativos da ANS.
Art. 9º Esta Instrução Normativa entra em vigor 30 (trinta)
dias após sua publicação.
LEANDRO FONSECA DA SILVA

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
DESPACHOS DO DIRETOR-PRESIDENTE
Em 10 de abril de 2017
N o- 23 - O Diretor-Presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso de suas atribuições e considerando o disposto no art.
37, § 5º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de fevereiro de
2016, e no art. 10, § 5° da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC
nº 25, de 04 de abril de 2008, NÃO RECEBE NO EFEITO SUSPENSIVO os recursos a seguir especificados, mantendo os termos da
decisão recorrida até a deliberação recursal.
ANEXO
Empresa: ROBERG ALIMENTOS E MEDICAMENTOS DA NATUREZA LTDA.
CNPJ: 68.344.878/0001-88
Processo: 25351.908239/2016-14
Expediente do recurso: 376358/17-7
Empresa: WELLNESS PRODUTOS NATURAIS, COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE COSMÉTICOS
LTDA.-EPP
CNPJ: 12.514.847/0001-73
Processo: 25351.908239/2016-14
Expediente do recurso: 394490/17-5
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