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25789.019499/2010-10 AMIL SAÚDE LTDA DIOPE Aplicar reajuste na mensalidade do plano da contraprestação pela ABRACEM em
desacordo com a regulamentação específica - Art. 4º, inciso II, XVII da Lei
9961/00 c/c art. 25 da Lei 9656/98

50.000,00 (cinquenta mil
reais)

25789.001656/2010-31 AMICO SAÚDE LTDA DIOPE Negativa de Cobertura - Art. 11, parágrafo único c/c art. 12, inciso II, alínea "a" da
Lei 9656/98

88.000,00 (oitenta e oito mil
reais)

25779.009883/2012-95 SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA INTRNACIO-
NAL LTDA

DIOPE Negativa de Cobertura - Art. 12, inciso I, alínea "b" da Lei 9656/98 35.200,00 (trinta e cinco mil
e duzentos reais)

2 5 7 8 5 . 0 0 8 9 1 3 / 2 0 11 - 8 6 SOCIAL SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CUL-
TURAL

DIOPE Negativa de Cobertura - Art. 12, inciso II da Lei 9656/98 32.000,00 (trinta e dois mil
reais)

33902.123232/2010-19 UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO DO RIO DE JANEIRO

DIOPE Deixar de prever cláusulas obrigatórias no instrumento contratual ou estabelecer
disposições que violem a legislação em vigor - Art. 25 da Lei 9656/98 c/c anexo I,
tema XI "E" da IN nº 23 da DIPRO

73.117,89 (setenta e três mil,
setecentos e dezessete reais
e oitenta e nove centavos)

2 5 7 8 9 . 0 3 6 2 5 3 / 2 0 1 0 - 11 GAMA ODONTO S/A DIOPE Suspender ou rescindir unilateralmente o contrato individual ou familiar, em de-
sacordo com a lei - Art. 13, parágrafo único, inciso II da Lei 9656/98

64.000,00 (sessenta e quatro
mil reais)

33903.010379/2010-21 SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE

DIOPE Negativa de Cobertura - Art. 12, inciso II da Lei 9656/98 c/c art. 4º, inciso V da
CONSU 8/98

80.000,00 (oitenta mil
reais)

25783.018423/2010-27 RECIFE MERIDIONAL ASSISTÊNCIA MÉDICA
LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

DIOPE Negativa de Cobertura - Art. 12, inciso II da Lei 9656/98 32.000,00 (trinta e dois mil
reais)

25772.004680/2010-19 PAME ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA
EM SAÚDE

DIOPE Negativa de Cobertura - Art. 12, inciso II, alínea "c" da Lei 9656/98 32.000,00 (trinta e dois mil
reais)

Os autos do processo em epígrafe encontram-se à disposição dos interessados na sede da ANS.

ANDRÉ LONGO ARAÚJO DE MELO
Diretor-Presidente

DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO
NÚCLEO EM SÃO PAULO

DECISÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2014

A Chefe do Núcleo da ANS São Paulo/SP, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 140, de 30/10/2012, publicada no DOU de 08/11/2012, seção 1, fl 42, pelo Diretor de
Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e tendo em vista o disposto no art. 57, V da Resolução Normativa - RN nº 197/2009, e no parágrafo único do art. 22, no art.15, inc. V c/c art. 25,
todos da RN nº 48, de 19/09/2003, alterada pela RN nº 155, de 5/6/2007, vem por meio deste dar ciência às Operadoras, relacionadas no anexo, da decisão proferida em processos administrativos.

DANIELE FERREIRA PAMPLONA

ANEXO

Número do Processo na ANS Nome da Operadora Número do Regis-
tro Provisório
ANS

Número do CNPJ Tipo de Infração (artigos infringidos pela Operadora) Valor da Multa (R$)

25789.080012/2013-43 NACIONAL SAUDE ASSIS-
TENCIA MÉDICA LTDA

414719. 04.439.845/0001-39 Art. 12, I, "b" Lei 9656/1998. Deixar de garantir prova
de função pulmonar em 09/2013 à M.G.S.

80.000,00 (OITENTA MIL REAIS)

25789.040370/2013-13 UNIHOSP SAÚDE S.A. 385255. 01.445.199/0001-24 Art. 12, II, "a" da Lei nº 9.656/1998. Deixar de garantir
"Microcirurgia para retirada de tumores cerebrais", em
08/2011, para G. M. G.

48.000,00 (QUARENTA E OITO MIL
REAIS)

DESPACHO DA CHEFE

A Chefe do Núcleo da ANS São Paulo, no uso das atri-
buições que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 13/DIFIS/
ANS, publicada no DOU de 11 de julho de 2007, pelo Diretor de
Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e
tendo em vista o disposto no art. 65, III, §5º da Resolução Normativa
- RN nº 81/2004 e consoante o disposto na Resolução Normativa nº
48, de 4/11/2003, vem por meio deste DAR CIÊNCIA: DESPACHO
Nº 1236/NUCLEO-SP/DIFIS/2014

PROCESSO 25789.008343/2014-37
Intima-se a Operadora ODONTOCLIN SERVIÇOS ODON-

TOLÓGICOS LTDA, com último endereço em local incerto e não
sabido, para ciência da lavratura do auto de infração nº 49.868, na
data de 07/02/2014, pela constatação da seguinte conduta: deixar de
garantir consulta com cirurgião dentista em 11/2012 à K.G.F.L., in-
fringindo o artigo 12, I , "a" da Lei 9656/1998, com penalidade
prevista no artigo 77 da Resolução Normativa nº 124/2006, de acordo
com os termos do processo administrativo supramencionado.À au-
tuada é concedido o prazo de 10 dias, contados a partir da publicação
deste, para, caso queira, apresentar, por escrito, defesa do referido
auto de infração, no seguinte endereço:

Agência Nacional de Saúde Suplementar
Diretoria de Fiscalização
NÚCLEO DA ANS SÃO PAULO
Rua Bela Cintra, 986 - 5º andar - Jardim Paulista
CEP 01415-000 - São Paulo - SP

DANIELE FERREIRA PAMPLONA

RETIFICAÇÃO

Na decisão de 21 de julho de 2014, publicada no D.O.U de
4 de agosto de 2014, Seção 1, pág. 71, processo 25789.048629/2013-
74 da OPERADORA MEDISANITAS BRASIL ASSISTÊNCIA IN-
TEGRAL À SAÚDE S/A:

Onde se lê: Valor da Multa (R$)- 1) 59.700,00 (CINQUEN-
TA E NOVE MIL, SETECENTOS REAIS); 2) 3) ADVERTÊNCIA.
Leia-se: Valor da Multa (R$)- 1) ADVERTÊNCIA; 2) 3) 59.700,00
(CINQUENTA E NOVE MIL, SETECENTOS REAIS).

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

RETIFICAÇÕES

Na Resolução - RE N.º 2.256, de 18 de junho de 2014,
publicada no Diário Oficial da União n° 117, de 23 de junho de 2014,
Seção 1 pág. 29 e Suplemento pág.29, referente ao processo nº
25351.087632/2013-98,

Onde se lê:

VA L I D A D E : 06/06/2014

Leia-se:

VA L I D A D E : 23/06/2015

Na Resolução - RE N.º 2.871, de 01 de agosto de 2014,
publicada no Diário Oficial da União n° 148, de 05 de agosto de
2014, Seção 1, pág. 36, referente ao processo nº 25351.363947/2012-
70,

Onde se lê:

EXPEDIENTE: 0467421/14-9 de 12/06/2014
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS EM BIODISPONIBILI-
DADE/BIOEQUIVALÊNCIA PARA AS ETAPAS:
Clínica (Endereço: Tandalja, Baroda (Vadodara)/Ìndia) / Analítica
(Endereço: Tandalja, Baroda (Vadodara)/Ìndia) / Estatística (Ende-
reço: Tandalja, Baroda (Vadodara)/Ìndia)
VA L I D A D E : 03/09/2015

Leia-se:

RAZÃO SOCIAL DA
EMPRESA SOLICI-
TANTE / CNPJ:

TKS FARMACÊUTICA LTDA -
05.035.244/0001-23

DENOMINAÇÃO DA
EMPRESA INSPE-
C I O N A D A / C E RT I F I -
CADA:

SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES
LT D

EXPEDIENTE: 0467421/14-9 de 12/06/2014
CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS EM BIODISPONIBILI-
DADE/BIOEQUIVALÊNCIA PARA AS ETAPAS:
Clínica (Endereço: Tandalja, Baroda (Vadodara)/Ìndia) / Analítica
(Endereço: Tandalja, Baroda (Vadodara)/Ìndia) / Estatística (Ende-
reço: Tandalja, Baroda (Vadodara)/Ìndia)
VA L I D A D E : 03/09/2015

GERÊNCIA-GERAL
DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
COORDENAÇÃO DE ANÁLISE E JULGAMENTO
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO SANITÁRIO

DESPACHOS DA COORDENADORA
Em 15 de agosto de 2014

Nº 253 - A Coordenação de Análise e Julgamento de Processo Ad-
ministrativo Sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 124,
incisos I e II, do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo
I da Portaria n. 650 da ANVISA, de 29 de maio de 2014, publicado
na seção 1, do DOU n. 103, de 02 de junho 2014, vem tornar públicas
as decisões administrativas referentes aos processos abaixo relacio-
nados:
AUTUADO: NIZE MARIA GIBAILE SANTANNA GOMIDE ME
25351.530272/2008-46 - AIS: 691782/08-8 - GGPRO/ANVISA
ARQUIVAMENTO POR NULIDADE/INSUBSISTÊNCIA.
AUTUADO: RADIO GLOBO DE SAO PAULO LTDA
25351.334145/2010-46 - AIS: 434746/10-3 - GGPRO/ANVISA
ARQUIVAMENTO POR NULIDADE/INSUBSISTÊNCIA.
AUTUADO: SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
25351.043942/2006-27 - AIS: 056668/06-3 - GGPRO/ANVISA
ARQUIVAMENTO POR NULIDADE/INSUBSISTÊNCIA.

Nº 254 - A Coordenação de Análise e Julgamento de Processo Ad-
ministrativo Sanitário da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
ANVISA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 124,
incisos I e II, do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo

I da Portaria n. 650 da ANVISA, de 29 de maio de 2014, publicado
na seção 1, do DOU n. 103, de 02 de junho 2014, vem tornar públicas
as decisões administrativas referentes aos processos abaixo relacio-
nados:
AUTUADO: ASSOCIAÇÃO LAR COMUNITÁRIO.
25351.380983/2009-11 - AIS: 492002/09-3 - GFIMP/ANVISA.
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO
MIL REAIS).
AUTUADO: BDF NIVEA LTDA.
25351.002087/2010-44 - AIS: 002838/10-0 - GFIMP/ANVISA.
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE
MIL REAIS), ALÉM DA PROIBIÇÃO DA PROPAGANDA IR-
REGULAR.
AUTUADO: EVERSIL PRODUTOS FARMACÊUTICOS INDÚS-
TRIA E COMÉRCIO LTDA.
25351.605780/2009-23 - AIS: 787844/09-3 - GFIMP/ANVISA.
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 70.000,00 (SE-
TENTA MIL REAIS), ALÉM DA PROIBIÇÃO DA PROPAGANDA
IRREGULAR.
AUTUADO: FARMACE INDÚSTRIA QUÍMICO-FARMACÊUTI-
CA CEARENSE LTDA.
25351.242846/2010-14 - AIS: 319499/10-0 - GGIMP1/ANVISA.
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CIN-
QUENTA MIL REAIS).
AUTUADO: GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA.
25351.526585/2009-44 - AIS: 683462/09-1 - GFIMP/ANVISA.
ARQUIVAMENTO POR NULIDADE/INSUBSISTÊNCIA.
AUTUADO: PLENA FORMA SAUDE COMERCIO DE PRODU-
TOS NUTRICIONAIS LTDA.
25351.644413/2010-01 - AIS: 850173/10-4 - GFIMP1/ANVISA.
PENALIDADE DE MULTA NO VALOR DE R$ 7.000,00 (SETE
MIL REAIS), ALÉM DA PROIBIÇÃO DA PROPAGANDA IR-
REGULAR.
AUTUADO: TV ARATÚ S/A.
25351.594638/2009-82 - AIS: 773174/09-4 - GFIMP/ANVISA.
ARQUIVAMENTO POR NULIDADE/INSUBSISTÊNCIA.

MARY LUCE BARBOSA DA SILVA

DIRETORIA COLEGIADA

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 6, DE 18 DE AGOSTO DE 2014

Dispõe sobre a especificação da interface
entre os detentores de registro de medi-
camentos e a Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária - Anvisa para a operacio-
nalização do Sistema Nacional de Controle
de Medicamentos (SNCM), e dá outras
providências.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV,
do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, tendo em vista
o disposto no inciso VI nos §§ 1º e 3º do art. 5º do Regimento Interno
aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 650, de 29 de maio de
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2014, publicada no DOU de 02 de junho de 2014, e suas atualizações,
nos incisos III do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei nº 9.782, de 1999,
e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agên-
cia, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008,
bem como considerando o disposto na Lei nº 11.903, de 14 de janeiro
de 2009, e na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 54, de 10
de dezembro de 2013, em reunião realizada em 15 de agosto de 2014,
resolve:

CAPÍTULO I
OBJETIVO
Art. 1º Fica estabelecida a especificação da interface entre os

detentores de registro de medicamentos e a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa para a operacionalização do Sistema
Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM).

§ 1º A especificação estabelecida por esta Instrução Nor-
mativa se aplica à descrição de:

I - eventos de movimentação de registro obrigatório no
SNCM;

II - dados a serem disponibilizados à ANVISA pelo detentor
do registro do medicamento; e

III - eventos de comunicação entre os participantes da cadeia
de medicamentos para garantir o rastreamento do medicamento no
âmbito do SNCM.

§ 2º O estabelecimento de requisitos mínimos por esta Ins-
trução Normativa não impede o registro de dados adicionais por
qualquer dos elos da cadeia de produtos farmacêuticos, respeitadas as
disposições legais e regulamentares especiais eventualmente aplicá-
veis.

§ 3º Eventos e dados que não sejam exigidos por esta Ins-
trução Normativa e por instruções normativas suplementares não se-
rão objeto de comunicação obrigatória entre o detentor de registro de
medicamento e a Anvisa por meio do protocolo de comunicação
remota do SNCM.

§ 4º É de responsabilidade do detentor de registro o mo-
nitoramento da movimentação dos seus produtos.

CAPÍTULO II
DEFINIÇÕES
Art. 2º Para efeito desta Instrução Normativa, são adotadas

as seguintes definições:
I - elo da cadeia de produtos farmacêuticos: prestador de

serviço responsável pelo fluxo e armazenamento de informações e
que mantém sob sua custódia, em determinado período, medicamen-
tos sujeitos ao Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, em
observância ao disposto na RDC nº 54/2013;

II - eventos de movimentação: eventos em que ocorre o
surgimento de medicamento, a passagem de medicamento entre elos,
ou a extinção de medicamento na cadeia de produtos farmacêuti-
cos;

III - eventos de comunicação: eventos em que ocorre de-
claração de eventos a outros elos da cadeia.

CAPÍTULO III
TIPOS DE EVENTOS DE INTERESSE DO SISTEMA NA-

CIONAL DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS
Art. 3º Deverão ser registrados no SNCM pelos elos da

cadeia de produtos farmacêuticos:
I - evento de embalagem de transporte:
a) agregação; e
b) verificação de conteúdo.
II - recebimento:
a) compra;
b) recebimento em transferência;
c) recebimento em doação;
d) recebimento em devolução;
e) recebimento em recolhimento; e
f) recebimento de amostra grátis.
III - entrega:
a) venda;
b) entrega em transferência;
c) entrega em doação;
d) entrega em devolução;
e) entrega em recolhimento; e
f) entrega de amostra grátis.
IV - produção;
V - importação;
VI - finalização:
a) dispensação;
b) baixa;
c) extravio;
d) perda; e
e) descarte.
VII - recuperação;
VIII - retificação:
a) declaração de invalidade de evento; e
b) substituição de evento.
IX - declaração de eventos:
a) transmissão de declaração de eventos; e
b) recepção de declaração de eventos.
CAPÍTULO IV
COMUNICAÇÕES ENTRE ELOS DA CADEIA DE PRO-

DUTOS FARMACÊUTICOS
Art. 4º Os eventos ocorridos ao longo da cadeia de me-

dicamentos deverão ser transmitidos em tempo real ao detentor do
registro do produto e ao elo precedente da cadeia no momento em
que forem registrados no banco de dados pelo responsável, conforme
o disposto nos artigos 16, 17 e 18 da RDC nº 54/2013.

§ 1º A transmissão da declaração de eventos deverá as-
segurar ao detentor de registro o acesso, a qualquer momento, dos
dados de todo evento já declarado, inclusive em eventuais circuns-
tâncias posteriores de problemas temporários de conectividade entre o
detentor de registro e o elo.

§ 2º Os eventos de saída de medicamentos, como devolução,
transferência e recolhimento, deverão ser transmitidos pela unidade
de dispensação ao elo anterior na cadeia, bem como ao detentor do
registro, nos casos em que ocorra movimentação de medicamento a
outro elo.

§ 3º A unidade de dispensação deverá transmitir ao res-
pectivo elo anterior e ao detentor do registro a declaração do evento
de perda ou extravio do medicamento, caso ocorra.

Art. 5º Todo elo deverá transmitir ao respectivo elo anterior
e ao detentor de registro a declaração de todos os eventos que re-
cepcionar do respectivo elo posterior.

Art. 6º O elo remetente deverá transmitir ao elo receptor
declaração de conteúdo de cada uma das embalagens de transporte
remetidas.

§ 1º Excepcionalmente, é facultado ao elo receptor registrar
a entrada de embalagens de transporte antes de ter recepcionado a
declaração de conteúdo do elo remetente.

§ 2º Eventuais divergências entre o conteúdo declarado e o
real da embalagem de transporte devem ser transmitidas ao elo re-
metente e ao detentor de registro.

CAPÍTULO V
RETENÇÃO E ALTERAÇÃO DE DADOS
Art. 7º Os registros dos dados dos eventos em banco de

dados devem permanecer armazenados e à disposição das autoridades
sanitárias pelo período de um ano após a expiração do prazo de
validade do medicamento.

§ 1º Durante o período de retenção dos registros de que trata
o caput, os dados devem estar prontamente disponíveis, conforme
disposto no artigo 15 da RDC 54/2013 e no § 7º do artigo 205 da
RDC 17/2010.

§ 2º Durante o período de retenção desses registros, deverá
ser assegurado o suporte ao rastreamento dos eventos que forem
comunicados pelos elos posteriores.

§ 3º Circunstâncias de indisponibilidade temporária ou per-
manente de dados, inclusive por caso fortuito ou força maior, deverão
ser prontamente notificadas à Anvisa.

Art. 8º Todos os elos deverão manter a fidelidade das in-
formações históricas de eventos registradas no SNCM, sendo para
isso vedado atualizar ou remover quaisquer informações de interesse
do SNCM do banco de dados que sejam consultáveis, remota ou
localmente, pela Anvisa ou demais autoridades sanitárias.

§ 1º Qualquer atualização ou remoção de registros anteriores
será interpretada como adulteração e considerada infração de natureza
sanitária.

§ 2º A vedação à remoção de informações se aplica por todo
o período obrigatório de retenção de dados.

§ 3º Após o período obrigatório de retenção de dados, os
registros deverão permanecer imutáveis, ou poderão ser removidos de
forma integral.

§ 4º As alterações no banco de dados de movimentação de
medicamentos no âmbito do SNCM apenas poderão ter caráter adi-
tivo.

§ 5º Não será permitida a substituição de informações de
interesse do SNCM já armazenadas.

§ 6º As alterações de que trata o § 4º deverão ser feitas por
meio de "substituição de evento" ou "declaração de invalidade de
evento", sempre motivadamente, por meio de preenchimento do cam-
po "Motivo".

Art. 9º Todo registro de descarte deverá ser precedido por
um registro de perda ou extravio.

Parágrafo único. O registro de perda e o registro de descarte
podem ser realizados por elos diferentes.

CAPÍTULO VI
FORNECIMENTO DE DADOS À AGÊNCIA NACIONAL

DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Art. 10. As instâncias dos tipos de eventos de interesse de

que trata o Capítulo III serão comunicadas à Anvisa por meio de
arquivos na notação XML, conforme os esquemas definidos nos ar-
quivos XSD a serem publicados no sítio web da Anvisa no endereço
w w w. a n v i s a . g o v. b r.

Art. 11. Além das interfaces por "web service", todo detentor
de registro deverá implementar uma camada de apresentação que
ofereça à Anvisa, por acesso via navegador web, os dados em for-
mato amigável e legível por humanos.

Parágrafo único. A interface web ao usuário final será im-
plementada como um "front end" ao "web service" de que trata o
caput.

Art. 12. Tendo como base o cruzamento de seus próprios
dados e dos dados obtidos pela recepção de declarações de eventos
dos demais elos, o detentor de registro deverá monitorar e comunicar
à Anvisa em envio proativo, independentemente de consulta, as se-
guintes ocorrências anômalas:

I - movimentação, ao longo da cadeia, de medicamentos cujo
IUM não tenha sido gerado pelo detentor de registro;

II - duplicação de IUMs, em que o IUM esteja em dois elos
ao mesmo tempo;

III - duplicação de IUMs, em que o IUM ressurja na cadeia
de movimentação após seu rastreio ter sido finalizado (por eventos do
tipo descarte, dispensação ou baixa).

CAPÍTULO VII
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Art. 13. Serão objeto de regulamentação adicional pela An-

visa:
I - a determinação da linguagem/notação a ser utilizada para

as "queries" (consultas) de dados a serem formuladas pela Anvisa;
II - a especificação, em XSD, da estrutura dos documentos

XML que a Anvisa fornecerá ao detentor de registro como envelope
das "queries";

III - a especificação, em XSD, da estrutura dos documentos
XML (envelope + conteúdo) que o detentor de registro fornecerá à
Anvisa como respostas às "queries";

IV - a especificação dos mecanismos de negociação au-
tomática de abertura, gestão e fechamento de conexões e/ou de ses-
sões, sobre a pilha de protocolos de transmissão de documentos XML
entre a Anvisa e o detentor de registro que segue padrões abertos para
a interoperabilidade de "web services" (WSDL e SOAP);

V - a especificação do modelo de segurança da comunicação
de dados entre cada detentor de registro e a Anvisa, incluindo au-
tenticação e criptografia;

VI - a obrigatoriedade de envio proativo, independentemente
de consulta, de eventos anômalos à Anvisa pelos elos da cadeia de
movimentação de medicamentos, além do que estabelece o artigo 12
desta Instrução Normativa;

VII - as regras de permissão e controle de acesso remoto aos
dados do SNCM pela Anvisa.

Art. 14. A inobservância ao disposto na presente Instrução
Normativa configura infração sanitária e sujeitará o infrator às pe-
nalidades previstas na Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem
prejuízo de outras cominações legais e penais aplicáveis.

Art. 15. Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de
sua publicação.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

ARESTO N° 232, DE 18 DE AGOSTO DE 2014

Visto, relatado e discutido o presente auto, em sessão rea-
lizada em 29 de julho de 2014, ACORDAM os membros da Diretoria
Colegiada da ANVISA, com fundamento no inciso VI, do art. 15 da
Lei nº 9.782, de janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei nº 9.784, de 29
de janeiro de 1999, aliado ao disposto no inciso VII e no § 1º do art.
5º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria
nº 650, de 29 de maio de 2014, publicada no DOU de 02 de junho de
2014, e em conformidade com a Resolução RDC nº 25, de 04 de abril
de 2008, decidir o recurso a seguir especificado, conforme relação
anexa, em conformidade com a deliberação aprovada pela Diretoria
Colegiada desta Agência.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

ANEXO

Empresa: DOMINUS QUÍMICA LTDA
CNPJ: 07.694.393/0001-20
Processo: 25351.343864/2013-06
Expediente do Processo: 0483108/13-0
Expediente do Recurso: 0815057/13-5
Parecer: 001/2014
Decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO.

ARESTO N° 233, DE 18 DE AGOSTO DE 2014

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em sessão
realizada em 29 de julho de 2014, ACORDAM os membros da
Diretoria Colegiada da ANVISA, com fundamento no inciso VI, do
art. 15 da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, e no art. 64 da Lei
nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, aliado ao disposto no inciso VII
e no §1º do art. 5º do Regimento Interno aprovado nos termos do
Anexo I da Portaria nº 650 da ANVISA, de 29 de maio de 2014,
publicada no D. O. U. de 02 de junho de 2014, e em conformidade
com a Resolução RDC nº 25, de 04 de abril de 2008, decidir os
recursos a seguir especificados, conforme relação anexa, em con-
formidade com a deliberação aprovada pela Diretoria Colegiada desta
Agência.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO
Diretor-Presidente

ANEXO

Empresa: MARJAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 60.726.692/0001-81
Expediente do Recurso: 0099497/13-9
Decisão: POR UNANIMIDADE, ACATAR O PEDIDO DA RECOR-
RENTE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO E DECLARAR EX-
TINTO O RECURSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Empresa: MARJAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
CNPJ: 60.726.692/0001-81
Processo: 25351.694932/2012-38
Expediente do Processo: 0460932/12-8
Expediente do Recurso: 0509218/13-3
Decisão: POR UNANIMIDADE, ACATAR O PEDIDO DA RECOR-
RENTE DE DESISTÊNCIA DO RECURSO E DECLARAR EX-
TINTO O RECURSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
Empresa: SIM FARMA - FARMÁCIA DE HOMEOPATIA E MA-
NIPULAÇÃO LTDA.-ME
CNPJ: 02.234.537/0001-41
Processo: 25351.163972/2004-97
Expediente do Processo: 260843/04-0
Expediente do Recurso: 0929842/12-8
Parecer: 018/2014-COARE/GGIMP
Decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVI-
MENTO AO RECURSO, ACOMPANHANDO O VOTO DA RE-
LATORIA QUE ACATA O PARECER DA ÁREA TÉCNICA.


