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§ 2º Os serviços de alimentação classificados no grupo 5
(cinco) não serão objeto da categorização por apresentarem qualidade
sanitária inaceitável, sendo, nesses casos, aplicadas as medidas legais
cabíveis.

Art. 21. A lista de avaliação, o sistema de pontuação e as
formas de categorização serão disponibilizados no "hotsite" do pro-
jeto-piloto de categorização dos serviços de alimentação para a Copa
do Mundo FIFA 2014.

Art. 22. A categorização dos serviços de alimentação des-
tinar-se-á à aplicação no projeto-piloto de categorização dos serviços
de alimentação para a Copa do Mundo FIFA 2014 e não eximirá os
referidos estabelecimentos do cumprimento da legislação sanitária
vigente.

CAPÍTULO V
DO PROCESSO DE AUTOINSPEÇÃO E DOS CICLOS

DE INSPEÇÃO NOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
Art. 23. O processo de autoinspeção tem como objetivo

permitir aos serviços de alimentação abrangidos pelo projeto-piloto de
que trata esta Portaria avaliar seu desempenho frente à lista de ava-
liação de que trata o Capítulo IV, e, se necessário, promover as
adequações cabíveis previamente ao início dos ciclos de inspeção.

Art. 24. Os serviços de alimentação que optarem pela rea-
lização da autoinspeção terão o prazo de 60 (sessenta) dias para
executá-la, cujo prazo terá início conforme datas a serem divulgadas
no "hotsite" do projeto-piloto de categorização dos serviços de ali-
mentação para a Copa do Mundo FIFA 2014.

Art. 25. Ao término do prazo da auto-inspeção, os órgãos de
vigilância sanitária dos entes federativos participantes inspecionarão
os serviços de alimentação, utilizando-se dos instrumentos

previstos no Capítulo IV, em dois ciclos, sendo o primeiro no
período de agosto a dezembro de 2013 e o segundo no período de
janeiro a abril de 2014.

Parágrafo único. Para cada serviço de alimentação envolvido
no projeto-piloto de que trata esta Portaria, será respeitado um in-
tervalo mínimo de 4 (quatro) meses entre a primeira e segunda ins-
peção.

Art. 26. O resultado dos ciclos de inspeção deve ser en-
caminhado semanalmente à GGALI/ANVISA pelos entes federativos
participantes.

Parágrafo único. Os resultados dos ciclos de inspeção serão
apresentados no "hotsite" do projeto piloto de categorização dos ser-
viços de alimentação para a Copa do Mundo FIFA 2014.

Art. 27. Os entes federativos participantes do projeto-piloto
de categorização dos serviços de alimentação para a Copa do Mundo
FIFA 2014 ficarão responsáveis pela sensibilização e capacitação das
autoridades sanitárias que aplicarão a lista de avaliação nos serviços
de alimentação.

CAPÍTULO VI
DO PLANO DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO PILOTO

E DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS DA CATEGORIZA-
ÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO AOS CONSUMIDO-
RES

Art. 28. O Ministério da Saúde e a Anvisa elaborarão e
coordenarão o plano de comunicação do projeto-piloto de catego-
rização dos serviços de alimentação para a Copa do Mundo FIFA
2014.

O plano de comunicação é composto por:
I - lançamento nacional;
II - leiaute ou imagem do projeto-piloto;
III - elaboração e distribuição do material de divulgação;
IV - estrutura e funcionamento do "hotsite" do projeto-pi-

loto;
V - fluxo de comunicação; e
VI - publicação de outros documentos necessários à im-

plantação do projeto-piloto.
Art. 29. O plano de comunicação será observado nas es-

tratégias de comunicação locais com vistas a garantir a uniformidade
dos resultados do projeto-piloto de categorização dos serviços de
alimentação para a Copa do Mundo FIFA 2014.

Art. 30. Os resultados dos ciclos de inspeção serão apre-
sentados no "hotsite" do projeto piloto de categorização dos serviços
de alimentação para a Copa do Mundo FIFA 2014.

§ 1º Além dos resultados das inspeções, o "hotsite" de que
trata o "caput" conterá outras informações sobre o projeto-piloto, tais
como:

I - objetivos do projeto-piloto;
II - listas dos Municípios participantes e dos serviços de

alimentação envolvidos; e
III - lista de avaliação, sistema de pontuação e outros do-

cumentos relevantes para o projeto-piloto.
§ 2º Compete à Anvisa criar e gerir o "hotsite" de que trata

o "caput".
Art. 31. No período de maio a agosto de 2014, o resultado

final da classificação do estabelecimento será divulgado de forma
ostensiva e estará facilmente acessível ao consumidor, incluindo es-
tratégias de divulgação nos serviços abrangidos no projeto.

Art. 32. No caso de exclusão de determinado serviço de
alimentação do projeto-piloto de categorização dos serviços de ali-
mentação para a Copa do Mundo FIFA 2014 em razão do des-
cumprimento de itens eliminatórios, o ente federativo participante
comunicará o fato à GGALI/ANVISA.

CAPÍTULO VII
DA AVALIAÇÃO
Art. 33. Durante a execução do projeto-piloto de catego-

rização dos serviços de alimentação para a Copa do Mundo FIFA
2014, será realizada busca ativa por informações relevantes para a sua
avaliação, que incluirá:

I - pesquisa com os consumidores sobre a clareza e utilidade
da categorização dos serviços de alimentação;

II - pesquisa com o setor regulado e acompanhamento da
evolução das categorias dos serviços de alimentação; e

III - pesquisa qualitativa direcionada às autoridades sanitárias
envolvidas.

Art. 34. Com base nas informações coletadas nos termos do
art. 33, será realizada a avaliação do projeto-piloto de categorização
dos serviços de alimentação para a Copa do Mundo FIFA 2014, sob
a coordenação da Anvisa, com previsão de início em agosto de 2014
e duração de 6 (seis) meses.

Parágrafo único. Ao final da avaliação, a Anvisa publicará
no "hotsite" do projeto-piloto de categorização dos serviços de ali-
mentação para a Copa do Mundo FIFA 2014 o Relatório Final sobre
as atividades desenvolvidas.

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 35. Os Municípios que aderirem ao projeto-piloto de

categorização dos serviços de alimentação para a Copa do Mundo
FIFA 2014 enviarão à GGALI/ANVISA os relatórios de monito-
ramento da execução das ações previstas na proposta de ação nos
meses de outubro de 2013 e abril e setembro de 2014, conforme
Anexo IV da Portaria nº 2.793/GM/MS, de 2012.

Art. 36. Os entes federativos participantes promoverão as
adequações necessárias aos procedimentos e normas sanitárias locais
a fim de assegurar a devida implementação do projeto-piloto de
categorização dos serviços de alimentação para a Copa do Mundo
FIFA 2014.

Art. 37. O incentivo financeiro de custeio para implantação
do projeto-piloto de categorização dos serviços de alimentação para a
Copa do Mundo FIFA 2014 somente será repassado aos Municípios
que sejam uma das cidades-sede da Copa do Mundo FIFA 2014 que
aderirem às diretrizes constantes nesta Portaria e atenderem as dis-
posições previstas na Portaria nº 2.793/GM/MS, de 2012.

Parágrafo único. Os Municípios de que trata o art. 8º desta
Portaria não serão contemplados pelo incentivo financeiro de custeio
previsto na Portaria nº 2.793/GM/MS, de 2012.

Art. 38. O art. 3º da Portaria nº 2.793/GM/MS, de 6 de
dezembro de 2012, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 3º O incentivo financeiro de custeio, de que trata esta
Portaria, será repassado até o dia 15 de junho de 2013, mediante
apresentação de proposta de ação à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa)."

Art. 39. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

Quadro. Quantidade mínima de serviços de alimentação a serem categorizados, por cidade-sede, definido com base no número de empresas de alojamento e alimentação.

Número de empresas de alojamento e alimentação (*) Cidades-Sede Quantidade mínima de serviços de alimentação a serem categorizados
0 a 5000 empresas de alojamento e alimentação Cuiabá, Fortaleza, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife e Salvador. 80

5.001 a 10.000 empresas de alojamento e alimentação Belo Horizonte, Brasília e Curitiba 150
Acima de 10.000 empresas de alojamento e alimentação Rio de Janeiro e São Paulo 210

(*) Cadastro Central de Empresas, IBGE, 2010.

ANEXO II

LISTA DE AVALIAÇÃO PARA CATEGORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

IDENTIFICAÇÃO

1-Razão social:

2-Nome fantasia:

3-Alvará/ Licença sanitária:

4-Inscrição Estadual / Municipal: 5-CNPJ / CPF:

6-Fone: 7-Fax:

8- E-Mail:

9-Endereço (Rua/ Av.):

10- Complemento:

11 - B a i r r o : 12-Município:

13-UF: 14-CEP:

15- Classificação Nacional da Atividade Econômica (CNAE):
( ) RESTAURANTES E SIMILARES
( ) BARES E OUTROS ESTABELECIMENTOS ESPECIALIZADOS EM SERVIR BEBIDAS
( ) LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES

16- Número de refeições servidas diariamente:
( ) até 100 ( ) 101 a 300 ( ) 301 a 1000 ( ) 1001 a 2500 ( ) acima de 2500

17-Pessoal ocupado (número de pessoas envolvidas nesta atividade econômica/ n° funcionários):
( ) de 1 a 4 ( ) 5 a 9 ( ) 10 a 19 ( ) 20 ou mais
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18- Tem responsável pelas Boas Práticas?
( ) sim ( ) não
Formação Acadêmica:
( ) Curso de Capacitação ( ) Nível técnico. Qual? ( ) Nível Superior. Qual?

19-Responsável Legal/ Proprietário do Estabelecimento:

20- Possui Alvará Sanitário?
( ) sim ( ) não ( ) Em processo de regularização ( ) Não se aplica

AVA L I A Ç Ã O
Item Ti p o Indice de Impacto (IIp) Carga Fatorial (CF)

1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
1.1 Utiliza-se exclusivamente água potável para manipulação de alimentos (água de abastecimento público ou
solução alternativa com potabilidade atestada semestralmente por meio de laudos laboratoriais).

Eliminatório

1.2 Instalações abastecidas de água corrente. Eliminatório
1.3 Instalações dispõem de conexões com rede de esgoto ou fossa séptica. Eliminatório
1.4 Reservatório em adequado estado de higiene. Pontuado 60 0,1551
1.5 Reservatório devidamente tampado e conservado (livre de rachaduras, vazamentos, infiltrações, descascamentos
dentre outros defeitos).

Pontuado 60 0,1581

1.6 Reservatório de água higienizado em intervalo máximo de seis meses, sendo mantidos registros da operação. Pontuado 60 0,2528
1.7 Material que reveste internamente o reservatório de água não compromete a qualidade da água. Pontuado 10 0,076

2. ESTRUTURA
2.1 Instalações sanitárias possuem lavatórios de mãos e os produtos destinados à higiene pessoal (papel higiênico,
sabonete líquido inodoro antisséptico ou sabonete líquido inodoro e antisséptico, coletores com tampa e acionados
sem contato manual e toalhas de papel não reciclado ou outro sistema higiênico e seguro para secagem das
mãos).

Pontuado 11 0 0,3732

2.2 Existe separação entre as diferentes atividades por meios físicos ou por outros meios eficazes de forma a evitar
a contaminação cruzada.

Pontuado 80 0,6185

3. HIGIENIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS
3.1 Instalações, equipamentos, móveis e utensílios mantidos em condições higiênico-sanitárias apropriadas. Pontuado 120 0,6274
3.2 Frequência adequada de higienização dos equipamentos, móveis e utensílios. Pontuado 120 0,6185
3.3 Utensílios utilizados na higienização de instalações distintos daqueles usados para higienização das partes dos
equipamentos e utensílios que entrem em contato com o alimento.

Pontuado 11 0 0,4786

3.4 Diluição, tempo de contato e modo de uso ou aplicação dos produtos saneantes obedece às instruções
recomendadas pelo fabricante.

Pontuado 90 0,3263

3.5 Produtos saneantes regularizados pelo Ministério da Saúde. Pontuado 90 0,2309
3.6 Áreas de preparação higienizadas quantas vezes forem necessárias e imediatamente após o término do tra-
balho.

Pontuado 40 0,643

4. CONTROLE INTEGRADO DE VETORES E PRAGAS URBANAS
4.1 Controle de vetores e pragas urbanas executados por empresa especializada devidamente regularizada. Pontuado 10 0,329
4.2 Existência de um conjunto de ações eficazes e contínuas com o objetivo de impedir a atração, o abrigo, o acesso
e ou proliferação de vetores e pragas urbanas.

Pontuado 10 0,5734

4.3 Edificações, instalações, equipamentos, móveis e utensílios livres da presença de animais, incluindo vetores e
pragas urbanas.

Pontuado 10 0,3458

5. MANIPULADORES
5.1 Os manipuladores são afastados da preparação de alimentos quando apresentam lesões e ou sintomas de
enfermidades.

Pontuado 11 0 0,3574

5.2 Lavam cuidadosamente as mãos ao chegar ao trabalho, antes e após manipular o alimento, após qualquer
interrupção do serviço, após tocar materiais contaminados, após usar os sanitários e sempre que se fizer ne-
cessário.

Pontuado 120 0,612

5.3 Não fumam e falam quando desnecessário, cantam, assobiam, espirram, cospem, tossem, comem, manipulam
dinheiro ou praticam outros atos que possam contaminar o alimento durante o desempenho das atividades.

Pontuado 40 0,2927

6. MATÉRIA-PRIMA, INGREDIENTES E EMBALAGENS
6.1 Submetidos à inspeção e aprovação na recepção. Pontuado 50 0,5192
6.2 Matérias-primas, ingredientes e embalagens utilizados para preparação em condições higiênico-sanitárias ade-
quadas.

Pontuado 85 0,6076

6.3 Embalagens primárias das matérias-primas e dos ingredientes íntegras. Pontuado 75 0,3781
6.4 Utilização das matérias primas e ingredientes respeita o prazo de validade ou se observa a ordem de entrada. Pontuado 75 0,3461
6.5 Matérias-primas fracionadas adequadamente acondicionadas e identificadas com, no mínimo, as seguintes
informações: designação do produto, data de fracionamento e prazo de validade após abertura ou retirada da
embalagem original.

Pontuado 75 0,5687

6.6 Temperatura das matérias-primas e ingredientes perecíveis verificada na recepção e no armazenamento. Pontuado 75 0,4882
6.7 Gelo utilizado em alimentos fabricado a partir de água potável e mantido em condição higiênico-sanitária. Pontuado 125 0,1998

7. PREPARAÇÃO DO ALIMENTO
7.1 Lavatórios da área de preparação dotados dos produtos destinados à higiene das mãos (sabonete líquido inodoro
antisséptico ou sabonete líquido inodoro e produto antisséptico, toalhas de papel não reciclado ou outro sistema
higiênico e seguro de secagem das mãos).

Pontuado 11 0 0,5086

7.2 Durante o preparo, aqueles que manipulam alimentos crus realizam a lavagem e a antissepsia das mãos antes de
manusear alimentos preparados.

Pontuado 120 0,5589

7.3 Produtos perecíveis expostos à temperatura ambiente somente pelo tempo mínimo necessário para preparação do
alimento.

Pontuado 100 0,5885

7.4 Descongelamento conduzido conforme orientação do fabricante e utilizando uma das seguintes técnicas: re-
frigeração à temperatura inferior a 5ºC ou em forno de micro-ondas quando o alimento for submetido imediatamente
a cocção.

Pontuado 180 0,4923

7.5 Alimentos submetidos ao descongelamento mantidos sob refrigeração se não forem imediatamente utilizados e
não se recongela.

Pontuado 180 0,4481

7.6 Tratamento térmico garante que todas as partes do alimento atinjam a temperatura de, no mínimo, 70ºC, ou outra
combinação de tempo e temperatura desde que assegure a qualidade higiênico-sanitária dos alimentos.

Pontuado 240 0,4594

7.7 Avalia-se a eficácia do tratamento térmico. Pontuado 50 0,5329
7.8 Possuem termômetro comprovadamente calibrado para a aferição da temperatura dos alimentos. Pontuado 75 0,4893
7.9 Após o resfriamento, alimento preparado conservado sob refrigeração a temperaturas inferiores a 5ºC, ou
congelado à temperatura igual ou inferior a - 18ºC.

Pontuado 240 0,5778

7.10 Alimentos consumidos crus, quando aplicável, submetidos a processo de higienização com produtos re-
gularizados e aplicados de forma a evitar a presença de resíduos.

Pontuado 240 0,524

7.11 Evita-se o contato direto ou indireto entre alimentos crus, semi-prontos e prontos para o consumo. Pontuado 180 0,5886
7.12 Temperatura do alimento preparado no resfriamento reduzida de 60ºC a 10ºC em até 2 horas. Pontuado 240 0,0001

8. ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E EXPOSIÇÃO DO ALIMENTO PREPARADO
8.1 Alimento preparado armazenado sob refrigeração ou congelamento identificado com no mínimo as seguintes
informações: designação, data de preparo e prazo de validade.

Pontuado 75 0,565

8.2 Prazo máximo de consumo do alimento preparado e conservado sob refrigeração é de 5 dias, caso a temperatura
de conservação seja igual ou inferior a 4ºC. Quando forem utilizadas temperaturas superiores a 4°C e inferiores a
5°C, o prazo máximo de consumo é reduzido.

Pontuado 180 0,548

8.3 Na exposição, manipuladores adotam procedimentos que minimizem o risco de contaminação dos alimentos
preparados, por meio da antissepsia das mãos e pelo uso de utensílios ou luvas descartáveis (quando aplicável).

Pontuado 120 0,6126

8.4 Alimento preparado e conservado sob refrigeração mantido à temperatura igual a 5ºC ou inferior. Pontuado 240 0,5594
8.5 Alimentos preparados mantido à temperatura superior a 60ºC. Pontuado 240 0,5803
8.6 Temperatura dos equipamentos de exposição regularmente monitorada. Pontuado 90 0,5663
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8.7 Alimentos preparados, mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte, identificados (de-
signação do produto, data de preparo e o prazo de validade) e protegidos contra contaminantes.

Pontuado 60 0,4594

8.8 Armazenamento e transporte ocorrem em condições de tempo e temperatura que não comprometam a qualidade
higiênico-sanitária do alimento preparado.

Pontuado 240 0,5329

8.9 Alimentos conservados a quente mantidos a temperatura superior a 60ºC e o tempo ao longo da cadeia de
preparo até exposição não excede a 6 horas.

Pontuado 240 0,5537

9. RESPONSABILIDADE, DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO
9.1 Possui um responsável pelas atividades de manipulação de alimentos (responsável técnico, proprietário ou
funcionário designado) comprovadamente capacitado. (*)

Classificatório

9.2 Possui implementado o Manual de Boas Práticas e os Procedimentos Operacionais Padronizados. (**) Classificatório

(*) Classificatório para as empresas enquadradas no Grupo 1 e 2.
(**) Classificatório para as empresas enquadradas no Grupo 1.
RESPONSABILIDADE, DOCUMENTAÇÃO E REGISTRO

ANEXO III

CATEGORIAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO, PONTUAÇÃO E CONDIÇÕES NECESSÁRIAS

C AT E G O R I A PONTUAÇÃO CONDIÇÃO NECESSÁRIA
Grupo 1 0 Não são observadas falhas críticas, cumprimento dos itens eliminatórios e dos itens classificatórios

9.1 e 9.2.
Grupo 2 Maior que 0 e menor que 13,3 Observado uma ou mais falhas críticas, todas com índice de impacto menor ou igual a 10, cum-

primento dos itens eliminatórios e do item classificatório 9.1.
Grupo 3 Igual ou maior que 13,3 e menor que 502,7 Observado falhas críticas, todas com índice de impacto menor ou igual a 90, e cumprimento dos itens

eliminatórios.
Grupo 4 Igual ou maior que 502,7 e menor que 1152,3 Observado falhas críticas, todas com índice de impacto menor ou igual a 125, e cumprimento dos

itens eliminatórios.
Grupo 5 Igual ou maior que 1152,3 Observado falhas críticas, com índice de impacto superior a 125, e ou descumprimento dos itens

eliminatórios.

AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO

NÚCLEO EM MATO GROSSO

DECISÃO DE 7 DE MAIO DE 2013

O Chefe do NÚCLEO DA ANS MATO GROSSO, no uso das atribuições que lhe foram delegadas através da Portaria nº 133, de 30/10/2012, publicada no DOU de 08/11/2012, seção 1, fl. 41, pelo Diretor
de Fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e tendo em vista o disposto no inciso V do artigo II-A da RN 219/2010, 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.

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$)

3 3 9 0 3 . 0 0 5 1 0 0 / 2 0 11 - 7 9 UNIMED NORTE DO MATO
GROSSO COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO

353663. 73.967.085/0001-55 Deixar de garantir as coberturas obrigatórias previstas
no art. 12 da Lei 9656 de 1998 e sua regulamentação
para os planos privados de assistência à saúde, in-
cluindo a inscrição de filhos naturais e adotivos pre-
vista nos seus incisos III e VII. (Art.12, I da Lei
9.656)

43200 (QUARENTA E TRES MIL,
DUZENTOS REAIS)

ANDRÉ MALHEIROS RIBEIRO

GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA DE OPERAÇÕES DE FISCALIZAÇÃO REGULATÓRIA

DECISÕES DE 8 DE MAIO DE 2013

A Gerente de Operações de Fiscalização Regulatória, no uso das atribuições delegadas pela Portaria da Diretoria de Fiscalização nº 122, de 02/05/2012, publicada no DOU de 03/05/2012, seção 2, fl 85 c/c
Portaria da ANS nº 5.016 de 15/05/2012, e tendo em vista o disposto nos artigos 53, V, 54 e 85, III c/c § 3º, da Resolução Normativa nº 197/2009, alterada pela RN nº 293, de 11/4/2012 e no artigo 13 da Resolução
Normativa nº 48/2003 e alterações, dá ciência às operadoras de planos de saúde, relacionadas a seguir, das decisões proferidas em processos administrativos:

Número do Processo na ANS Nome da Operadora Número do Registro
Provisório ANS

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

33902.034651/2009-35 UNIMED DE FORTALEZA COOPERA-
TIVA DE TRABALHO MÉDICO LT-
DA.

317144. 05.868.278/0001-07 Procedência parcial do auto de infração. Reparação voluntária e eficaz,
advertência e aplicação da sanção de multa pecuniária para condutas
independentes.

60.050,00 (SESSENTA MIL, CINQUENTA REAIS)

33902. 091415/2008-35 ODONTOBRÁS PARTICIPAÇÕES SER-
VIÇOS E CONVÊNIOS LTDA

407089 73.941.601/0001-72 Proc adm sancionador. Representação. Cancelamento da autorização de
funcionamento ou do registro provisório da OPS. Pendência de decisão de
primeira instância. Pela anulação do AI e pelo arquivamento dos autos
com fundamento no art. 26-D, § 3º, da RN nº 85/2004, introduzido pela
RN nº 315/2012.

A R Q U I VA M E N TO

33902. 139853/2008-91 CLINICA MÉDICA E DIAGNOSTICO
LT D A

350842 35.265.958/0001-99 Proc adm sancionador. Representação. Cancelamento da autorização de
funcionamento ou do registro provisório da OPS. Pendência de decisão de
primeira instância. Pela anulação do AI e pelo arquivamento dos autos
com fundamento no art. 26-D, § 3º, da RN nº 85/2004, introduzido pela
RN nº 315/2012.

A R Q U I VA M E N TO

33902. 181449/2009-00 CLISMED CLÍNICA DE SOCORRO
MÉDICO DENTÁRIA LTDA

408905 29.482.924/0001-53 Proc adm sancionador. Representação. Cancelamento da autorização de
funcionamento ou do registro provisório da OPS. Pendência de decisão de
primeira instância. Pela anulação do AI e pelo arquivamento dos autos
com fundamento no art. 26-D, § 3º, da RN nº 85/2004, introduzido pela
RN nº 315/2012.

A R Q U I VA M E N TO

33902. 154895/2008-52 SÓ ODONTO - ODONTÓLOGOS AS-
SOCIADOS LTDA.

415430 04.819.878/0001-04 Proc adm sancionador. Representação. Cancelamento da autorização de
funcionamento ou do registro provisório da OPS. Pendência de decisão de
primeira instância. Pela anulação do AI e pelo arquivamento dos autos
com fundamento no art. 26-D, § 3º, da RN nº 85/2004, introduzido pela
RN nº 315/2012.

A R Q U I VA M E N TO

33902. 153147/2009-33 SISTEMA DE SAUDE PROCLIN LT-
DA

3 11 6 7 7 78.732.542/0001-46 Proc adm sancionador. Representação. Cancelamento da autorização de
funcionamento ou do registro provisório da OPS. Pendência de decisão de
primeira instância. Pela anulação do AI e pelo arquivamento dos autos
com fundamento no art. 26-D, § 3º, da RN nº 85/2004, introduzido pela
RN nº 315/2012.

A R Q U I VA M E N TO

33902. 401294/2011-40 SINDICATO DOS JORNALISTAS PRO-
FISSIONAIS NO ESTADO DE SÃO
PA U L O

4 11 6 3 9 62.584.230/0001-00 Proc adm sancionador. Representação. Cancelamento da autorização de
funcionamento ou do registro provisório da OPS. Pelo arquivamento dos
autos com fundamento no art. 26-D, § 3º, da RN nº 85/2004, introduzido
pela RN nº 315/2012.

A R Q U I VA M E N TO

33902. 220157/2008-19 SINDICATO DOS JORNALISTAS PRO-
FISSIONAIS NO ESTADO DE SÃO
PA U L O

4 11 6 3 9 62.584.230/0001-00 Proc adm sancionador. Representação. Cancelamento da autorização de
funcionamento ou do registro provisório da OPS. Pendência de decisão de
primeira instância. Pela anulação do AI e pelo arquivamento dos autos
com fundamento no art. 26-D, § 3º, da RN nº 85/2004, introduzido pela
RN nº 315/2012.

A R Q U I VA M E N TO

33902. 037650/2010-86 SINDICATO DOS JORNA-
LISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO
DE SÃO PAULO

4 11 6 3 9 62.584.230/0001-00 Proc adm sancionador. Representação. Cancelamento da autorização de
funcionamento ou do registro provisório da OPS. Pendência de decisão de
primeira instância. Pela anulação do AI e pelo arquivamento dos autos
com fundamento no art. 26-D, § 3º, da RN nº 85/2004, introduzido pela
RN nº 315/2012.

A R Q U I VA M E N TO
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