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"Art, 8! .................................•....................................

§ 5! A Agência poderá dispensar de registro os
imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insu-
mos estratégicos quando adquiridos por intermédio de or-
ganismos multilaterais internacionais, para uso cm progra-
mas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas en-
tidades vinculadas.

§ 6! O Ministro de Estado da Saúde poderá de-
terminar a realização de ações previstas nas competências da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em casos espe-
cClicos e que impliquem risco à saúde da população.

§ 7' O ato de que tmui o parágrafo anterior deverá
ser publicado no Diário Oficial da União." (NR)

"Art. 9' .

Parágrafo único. A Agência contará, ainda, com um
Conselho Consultivo, que deverá ter, no mfnimo, represen-
tantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Mu-
nicfpios, dos produtores, dos comerciantes, da comunidade
científica e dos usuários, na forma do regulamento." (NR)

"Art. 15. Compete à Diretoría Colegiada:

I - definir as diretrizcs estratégicas da Agência;
II - propor ao Ministro de Estado da Saúde as

polfticas e dirctrizes governamentais destinadas ii permitir à
Agência o cumprimento de seus objetivos;

III - editar normas sobre matérias de competência
da Agência;

IV . cumprir e fazer cumprir as normas relativas à
vigilância sanitária;

V - elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre
suas atividades;

VI - julgar, cm grau de recurso, as decisões da
Agência, mediante provocação dos interessados;

VII - encaminhar os demonstrativos contábeis da
Agência aos órgãos competentes.

§ I' A Diretoria reunir-se-ã com a presença de, pelo
menos, três Diretores, dentre eles o Diretor-Presíderue ou
seu substituto legal, e deliberará por maioria simples.

§ 2! Dos atos praticados pela Agência caberá re-
curso à Diretoria Colegiada, com efeito suspensivo, como
última instância administrativa." (NR)

"Art, 16. Compete ao Diretor-Presidcnte:

I - representar a Agência em juízo ou fora dele;
II - presidir as reuniões da Diretoria Colegiada;
III - decidir ad reCerendum da Diretoria Colegiada

as questões de urgência;
IV - decidir cm caso de empate nas deliberações da

Diretoria Colegiada;
V - nomear e exonerar servidores, provendo os car-

gos efetívos, em comissão e funções de confiança, e exercer
o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor;

VI - encaminhar ao Conselho Consultivo os re-
latórios periódicos elaborados pela Diretoria Colegiada;

VII - assinar contratos, convênios e ordenar des-
pesas;

VIII - elaborar, aprovar e promulgar o regimento
interno, definir a área de atuação das unidades organiza-
cionais e a estrutura executiva da Agência;

IX - exercer a gestão operacional da Agência."
(NR)

"Art. 19. A Administração da Agência será regida
por um contrato de gestão, negociado entre o seu Diretor-
Presidente e o Ministro de Estado da Saúde, ouvidos pre-
viamente os Ministros de Estado da Fazenda e do Plane-
jarnento, Orçamento e Gestão, no prazo máximo de cento e
vinte dias seguintes à nomeação do Diretor-Presidentc da
autarquia.
............................•...........•...............•.•..•.•............•..........•• (NR)

"Art, 22 ....................................................................................................
X - os valores apurados em aplicações no mercado

financeiro das receitas previstas nos incisos I a IV e VI a IX
deste artigo.
.........................................•.......••...........•...•....................••(NR)

"Art, 23 .

§ 6! Os laboratõrios instituídos ou controlados pelo
Poder Público, produtores de medicamentos e insumos su-
jeitos à Lei n' 6.360, de 23 de setembro de 1976, à vista do
interesse da saúde pública. estão isentos do pagamento da
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária.

§ 7' Às renovações de rcgistros, autorizações e cer-
tificados aplicam-se as periodicidades e os valores estipu-
lados para os atos iniciais na forma prevista no Anexo II.

§. 8' O disposto no parágrafo anterior aplica-se ao
contido nos §§ I! a 8! do art, 12 e parágrafo único do art, 50
da Lei n! 6.360. de 1976, no § 2! do art. 3! do Decreto-Lei
n' 986, de 21 de outubro de 1969, e § 3! do art. 41 desta
Lei." (NR)
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"Art. 30. Constituída a Agência Nacional de Vi-
gilância Sanitária, com a publicação de seu regimento in-
terno pela Diretoria Colegiada, ficará a Autarquia. automa-
ticamente, investida no exercfcio de suas atribuições, e ex-
tinta a Secretaria de Vigilância Sanitária." (NR)

"Art, 41 ........................•............................•..•............

§ I! A Agência poderá conceder autorização de
funcionamento a empresas e registro a produtos qne sejam
aplicáveis apenas a plantas produtivas e a mercadorias des-
tinadas a mercados externos, desde que não acarretem riscos
à saúde pública.

§ 2! A regulamentação a que se refere o caput
deste artigo atinge inclusive a isenção de registro.

§ 3! As empresas sujeitas ao Decreto-Lei n! 986, de
1969, ficam, também, obrigadas a cumprir o art. 2! da Lei n!
6.360, de 1976, no que se refere à autorização de fun-

cionamento pelo Ministério da Saúde e ao licenciamento
pelos órgãos sanitários das Unidades Federativas em que se
localizem." (NR)

Art. 2! A Lei n! 9.782. de 1999. passa a vigorar
acrescida dos seguintes artigos:

"Art, 41-A. O registro de medicamentos com de-
nominação exclusivamente genérica terá prioridade sobre o
dos demais, conforme disposto em ato da Diretoria Co-
legiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária."
(NR)

"Art. 41-B. Quando ficar comprovada a comercia-
lização de produtos sujeitos à vigilância sanitária. impr6prios
para o consumo, ficará a empresa responsável obrigada a
veicular publicidade contendo alerta à população, no prazo e
nas condições indicados pela autoridade sanitária, sujeitan-
do-se ao pagamento de taxa correspondente ao exame e à
anuência prévia do conteúdo informativo pela Agência Na-
cional de Vigilância Sanitária." (NR)

Art. 3! O Instituto Nacional de Controle de Qua-
lidade em Saúde ficará subordinado tecnicamente à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária e administrativamente à Fundação Oswaldo
Cruz.

Parágrafo único. As nomeações para os cargos em
comissão e as designações para as funções gratificadas do Instituto
Nacional de Controle de Qualidade em Saúde serão de competência
do Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Diretor-Presidente
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ouvido o Presidente da
Fundação Oswaldo Cruz.

Art. 4! Os alimentos importados em sua embalagem
original terão como data limite para regularização de sua situação de
registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária o dia I! de
março de 2000.

Art, 5! Os servidores efetivos dos quadros de pes-
soal do Ministério da Saúde e da Fundação Nacional de Saúde, em
exercício, em 31 de dezembro de 1998, na Secretaria de Vigilância
Sanitária e nos Postos Aeroportuários, Portuários e de Fronteiras
ficam redistribuídos para a Agência Nacional de Vigilância Sani-
tária.

§ I! Os servidores da Fundação Nacional de Saúde,
redistribufdos consoante o disposto no caput, serão enquadrados no
mesmo plano de cargos dos servidores oriundos do Ministério da
Saúde.

§ 2! Caso o resultado do enquadramento de que
trata o parágrafo anterior gere valores inferiores aos anteriormente
percebidos, a diferença será paga como vantagem nominalmente iden-
tificada. aplicando-se-lhe os mesmos percentuais de revisão geral ou
antecipação do reajuste de vencimento.

Art. 6! O Anexo I, na parte relativa ao Quadro
Demonstrativo de Punções Comissionadas de Vigilância Sanitária da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e o Anexo II da Lei n!
9.782, de 1999, passam a vigorar, respectivamente, na forma dos
Anexos I e II a esta Medida Provis6ria.

Art, 7! Os arts. 2! e 3! da Lei n! 9.294, de 15 de
julho de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2! .

§ 2! É vedado o uso dos produtos mencionados no
caput nas aeronaves e veículos de transporte coletivo,"
(NR)

uArt. 3! .......................................................•......•.......

· ·..§"2!..A..p-;;;p;g~d~..~~~t~~..~~~..·.:;;~i~~..d~..comu-

nicação e em função de suas características, advertência,
sempre que possível falada e escrita, sobre os malefícios do
fumo, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defen-
sivos agrícolas, segundo frases estabelecidas pelo Ministério
da Saúde, usadas seqüencialmente, de forma simultânea ou
rotativa.
............•.........................••......•.......•.......................•..•.•... " (NR)

Art. 8! O art. 7! da Lei n! 9.294, de 1996. passa a
vigorar acrescido do seguinte § 4! , renumerando-se o atual § 4! para
§ 5! :
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"§ 4! É permitida a propaganda de medicamentos
genéricos em campanhas publicitárias patrocinadas pelo Mi-
nistério da Saúde e nos recintos dos estabelecimentos au-
torizados a dispensá-los, com indicação do medicamento de
referência." (NR)

Art. 9! Os arts. 3! e 57 da Lei n! 6.360, de 23 de
setembro de 1976, alterados pelo art, I! da Lei n! 9.787, de 10 de
fevereiro de 1999, passam a vigorar com a seguinte redução:

"Art. 3! .

:xx - Medicamento Similar - aquele que contém o
mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma
concentral(ão, forma farmacêutica, via de administração, po-
sologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao me-
dicamento registrado no 6rgão federal responsável pela vi-
gilância sanitária, POdendo diferir somente em características
relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade,
embalagem, rotulagem, excipíentés e veículos, devendo sem-
pre ser Identificado por nome comercial ou marca;

Parágrafo único. No caso de medicamentos gené-
ricos importados, cujos ensaios de bioequivalência foram
realizados fora do País, devem ser apresentados os ensaios
de dissolução comparativos entre o medicamento-teste, o
medicamento de referência internacional utilizado no estudo
de bioequJvalência e o medicamento de referência nacional."
(NR) •

"Art. 57 , .

Parágrafo único. Além do nome comercial ou mar-
ca, os medicamentos deverão obrigatoriamente exibir, nas
peças referidas no caput deste artigo, nas embalagens e nos
materiais promocionais a Denominação Comum Brasileira
ou, quando for o caso, li Denominação Comum Interna-
cional, em letras e caracteres com tamanho nunca inferior à
metade do tamanho das letras e caracteres do nome co-
merciai ou marca." (NR)

Art. 10. O caput do art. 2! da Lei n! 9.787, de 10 de
fevereiro de 1999, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2! O órgão federal responsável pela vigilância
sanitária regulamentará, no prazo de cento e oitenta dias,
contado a partir de 11 de fevereiro de 1999:" (NR)

Art. II. Às distribuidoras de medicamentos aplica-
se o disposto no art. 15 da Lei n! 5.991, de 17 de dezembro de
1973.

Art. 12. Os arts. 2' elO da Lei n! 6.437, de 20 de
agosto de 1977, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2! .....................................•................................

XII - imposição de mensagem retificadora;
XIII - suspensão de propaganda e publicidade.

§ 2! Preliminarmente ao ['rocessamento das infra-
ções punidas com as penas dos inCISOSI. III, V a IX, XII e
XIII, a autoridade competente poderá, inaudita altera par-
te, adotar medida suspensiva cautelar." (NR)

"Art. 10..............................................................•......

v- .
pena - advertência, proibição de propaganda, suspensão de
venda, imposição de mensagem retíflcàdora, suspensão de
propaganda e publicidade e multa." (NR)
...........•....••.............................•.•........•..•..•.•...............•...•••(NR)

Art. 13. Ficam convalidados os atos praticados com
base na Medida Provis6ria n! 2.039-23, de 23 de novembro de
2000.

Art. 14. Esta Medida Provisória entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 15. Ficam revogados o art. 4! do Decreto-Lei n!
986, de 21 de outubro de 1969, o art. 82 da Lei n! 6.360, de 23 de

setembro de 1976, o art. 3! da Lei n! 9.005, de 16 de março de 1995,
o parágrafo único do art. 5! , os incisos XI, XII e XIII do art. 7! • e
os arts. 32 e 39 e seus parágrafos da Lei n' 9.782, de 26 de janeiro
de 1999.

Brasília, 21 de dezembro de 2000; 179! da Inde-
pendência e 112! da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
José Serra
Martus Tavares

ANEXO I

QUADRO DEMQNSTRATIVO DE FUNÇÕES COMISSIONA-
DAS DE VIGILANCIA SANITARIA DA: AGtNCIA NACIO-

NAL DE VIGILANCIA SANITARIA

COOIGOIFCVS OUANTlDADE VAWR
FCVS V 42 1.17000
FCVSIV 58 85500
FCVS III 47 66400
FCVS Ir 58 58500
FCVS r 69 51800
TOTAL 274 199.61.10
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ANEXOU
TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FATOS GERADORES

"

FIr--I
[
' oglstrode alimentos,adlUvosaum,ntlr"'FF

Idl" 'ouas envlllld•• e Imbalogens e.ooo Cinco_
Iclldlll

~Wieraçlo, IncJualo ou IlInçIo no roglltro~1I )dI aUm.ntol I 1.WV

r-ê='~~~o ou renovlçlo de rofllltro de~1 CInco_

14IrtlficlçJo de BOII Pritlcal deli
IbrlcaçllOpara cada •• tabeleelmentoou
nldade flbrllillnlu! de produçio de
Iimentol

m-jíjo PIls e Mercosul r-I

'

4.1.1 If1lflcaçlode boas pritlcal de 'abrIcaçJoFF
controle para CJlda•• tlbeleelmlnlo ou

n1dadelabrll,Upode IUvlda<llI IInlu!de 15.000 Anual
oduçlo ou comerclllluçlo para

ndústri•• di Illmlnlos
~ Iõ\ltrosp"rs.. - - ------, 37.000 I Anual
r-I
~jRõQiSi;õiji cosm't1col ~I Cincoal104l
~~II""Çlo, Incluslo ou JSlnçlo no rogIltro~1I IOCI cosm'tlcos I I.~

~~Ivalld.çlo ou renovaçlo de reolstro der-;:::-5OQ I CIncI oam'tlcos I .::.:wu o anoa

[

4 If1lficaçJo de Boas PriUcas deli
abrlcaçlo pata cada lltabelec/menlo ou
nldade fabrilillnlu! de produçlo di
osm6tJcos

~JNo ParaI Mlreosu' r--I

'

4.1.1 Irtlflcaçlo de boal pritlcn de labrlcaçloFF
controle parI cada •• tabIIlCimInloou

nldadeflbrtJ,Upodi atlvldadeI Uniu!de
oduçlalcomlrelallzaçlo para Indl1atrlas 15.000 Anual

cOlm'tlcol, produtos de hlflll" I
J rfuma.
~jõutrolparllS I 37.000 I Anual
P-I

I' utorfzaçlolRlnovlçlo I lutOrizaçlor-=-~
pec/lVronovlçlo do Iunclonamonlopor

stablltclmento ou unldldl flbril para - -
daUpodaaUvldldl

p:;:r-~ndústrll de medlcamlntol I 20.000 I
!:i.1.2 'ndústri. di IMumol fannactUlJcol I 20.000 I

"

'3 Iltribuldor., Importadora, Exportadora'FF
ranlportadora,Annuenaoem, Embll.Olm
RHmbalaglm I demais provistas em 15.000 Anual

oglslaçlo olpaclfica di medicamentosI
nsumosfann.c6ullcos.

~fraclonamentodelnsumolfannlc6uUcos I 15.000 I Anual
m-Iõi"ogarras I fannácl.. rsoo-I Anual

Pruo pari
Renovaçlo

',1

',1

~ ndustri. dI COlm't1cos, produtos dlr6-;;;;-
I 1011•• I perfumes I •.r Istribuldora, Importadora, Exportadora'Fi=-

ransportadora,Annl",naoern, Emba/_m
.1.7 R•••mbalagem I demais prlvlst. 1m 6.000 _

Illaçlo ISpecJflca de cosméticos,
odulosdi hlglenl I porfumes

~/ílldustria dI •• neant.. ~Ir Iltrlbuldora, Importadora, Export'dora'F~
1II ronsportadora,Annuenaglm, Embalagem • 000 _
. . RHmbl'_m I _'I prevista em .

oglllaçlo •• pocfflcade """nlH

12 utolluçlo dI Funcionamento 'FF
utorluçlo ISpeclal de lann'-Ia de 5.000 Anual
nanlpulaçlo

J4~-1
~ eolstro, revalldaçJo ou renovaçlo der-I
1''' eolstrode medicamentos I
~lProduto novo I 80.000 I Cincoanos
m-lProduto similar I 21.000 I Cincoanos
~Jproduto oenérico re:ooo-I Cincoanos
~lHova assoclaçlo no Pars Iif.õõõ'" I
m-iMonodroga aprovadaemassoclaçlo Iif.õõõ'" I
r.:-;;--r.1.6 ovaviadi admfnlslraçlodo medlcamllllo~1

o~~ I '::I.~~
~lHovaconClntraçlonoPals ~I
14.1:6 INovafonna fannae6utlc. no Pais ~ I
~lMedleamlntos fltolerjplcos r--I
~!Novo ~I Clnco.nos
~/Slmllar ~I Clnco_'
14.1.9.3 tTradlclon.1 ~I Clnco_
~jMedlcamlnlos horneopállcos r--I
~ !Novo ~I Cincoanos
l'IT.iõ:2 /SImilar ~I Cfncoanos
14.1." 1N0vo.condlclonamentono Pais ~I
~ íteração, Incluslo ou ISlnçilono reglstro~1
I •medicamentos IJ

•
ouu

r
:3' ertlficaçlo de Boas PrAllcas deli

abricaçao para cada ostabeleclmento ou
nld.de fabrllllinha di produção de
odicamontos

l4Ii'-- '1N0Pais I Mllcosul r--I

r~ trtlflcaçlo de Boas PraUcas doFF
abrlcaçlo do medlcamentol o Insumos 15.000 Anu.1

armaeêuttcos

~lõutros p.lses ' ~I Anual

r
~!CCrtiflcaçao do BOIS Práticas d'FF

É
lstrlbulçlO e Annazenaoem de 15000 AnuII
8dlcamenlos e Insumos farmaciutlcos I .

stabeteelmento

15-'
~'~iÃ-u-to-rl-za-çl-o-d-e-F-u-n~cl~o-na-m-e-n-to----r-1

11.1~utorlzaçaodofunclonal1H!ntodeempr.sa'FF
ue oporam prestação de se/Vlços do 15000 A u I
rmazenaaem o dlstrlbulç:lo do' n a
edleamontos, rnatêrtas- primas e Insumos • •

-, - ,=c.
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i

slocamentofluvial • atJvldadesoui
vrvlços de transporte de el1Irgas "OU
assagolros

l5:14~1.5--ínterior, Iranslto Inlomaclonal;~1
I ~.Iocam.nlo fluvlal•• Uvldado. cMpo,co I .wu

11•. 1.6 nlerlor, tran.lto Inl8fnaClonOI:FI
.'o~monla fluvial • atlvldad.. do ISENTO

spoete • f'ei:Tolo.

r~ mlsslo dos c.rtl"~o. nacional doil
srallzaçllo o l.onçlIo cMd•• ratlzaçio d.

mbarclçOCls que rol/zem nav.gaçlo de:

r
:14.2T êar-ãbõrto I ~botalllm (trlnSIt0r=-~xcfuslv~m.nl. nacional; deslocamentos

.r(tlmo, marftlmo.ffuvlal ou marítimo- 500 _
Icustre _ dtunvolYlm aUvfdacs.s ou
.rvJç~ de transporte de cargas elou

I " ••golro.)

r
:14.2.2 ar aborto/Apolo marftlmo ItrlnSIt0Fí=-

xclu~lvamente nacional e deslocam.ntos 500 _
arUlmo, marltlmcrfluv~1 ou marftlmo-

acustr.)

11•.2.3 ar ab.rto qUI cM•• nvolvem outrlr:--r-=-
llvldad. ou s.rvlço (trlnslto
xcluslvamento nacJoflil e deslocam.ntos 500 _
arltlmo, marftlmo·fluvlal ou marfUmo

acustre)

r
---- nterter (trAnsito .x:crusfvam.ot.nac'onl';F~
.14.2." .stocamentos marfUmo ou marfUme>o

aeustre e d.senvolvem atlvldades ou 500 _
.rvlços d. transporte de cargas tlou de
ssagelro.)

114.2.5nterlor (tr.\nslto Ixcluslv3ment. naCfona':F~
alocam.ntos marrtlmo.nuvlaJ, ftuvlal ou

uvlal..JKustre e desenvolv.m atlvldade. 500 _
u serviços do transporte de ~rgas elou de

I assag.lros)r·1•.2.il- ntorlor de .polo pertuarte ItrlnsltoFr-=-
xcluslvamenl. naclonalj deslocam.ntos 500 _

, arUlrno ou marfllmo.facustre)
p.1 •.2.7-/ntorlor do apoio portu4rio Ilrln.it0Fr-=-

I iucluslvam.nto nacional: deslocam.ntos 500 -
;narftlmo·fluvlal, fluvialou lIuvlaI4•• u.lro)

r
·14.2.s - nlerlor que dosenvolvlfTI outra DUvldadeOOFí=-

.rvlço (trlnslto exclusIvamente nacional • SOO _
ISlocam.ntos marlllmo ou marUlmg...

acustre)r 1•. 2.9-gnttrlor que desonvolvl)m outra atlvldade ouFí=-e~~~~n~~:o::~t~~'~~n~=,~~r;,auc~::;a~:500 -
uvlal-lacuslro)

F ar ab.rto ou Interior, que des.nYOlvemFI
.1•. 2.10 tlvldacMd. ""'~, com .alda I .ntrada 500

nlr. porto. distintos doll'rr1lórto nacional

r
·14.2 .. 11<· ar aberto ou 'nterlor, que d•• enVoIvemFí=-

~~od~~:-d'o~~~~~rI:·~~~:\a::=ISENTO -
jlscalas Interm.dlirlasr1 •• 2•12 ntorior que des.nvolv.m aUvldad•• doFr-=-
.port. I rocrelo com fins 010 comorclal., ISENTO _
m trinsltos munlclpl', Int.rmunlclpal ou

r--lnt.re.tadual r--Ir1 •. 2•13 .Iqu.r embarcaçlo da Marlnhl do Bra.llr-r-
~ss:oc=c:t. 6rglo, ullllzadas pal'IllSENTO I -

~ ml•• 1o de gula cM cM_arque cMF~
I ssagelro. o Irlpulant•• do ombarcaçllos,

I, rono.oa ou v.lculo. t.rr.slro. de !rIn.1l0 500 -
ntornaclonal

~~mlsslo do certlfl~do d. livro priUca dlr-II mbarcoçilos qUI roaIlzamna.ogaçIo do: I

11•.•. 1 ar Aborto I Longo curso; !rInSlloFi=-
ntornaclonal: cMslocamonlos marlllmo,
Iri1lmo.fluvlal ou marnlmo-llcuslro o 600 _
•• nvolvam aUvldecMsou '''''Içol do

~nsport. do cargas oIou pa"AlIIlro.

r
i.1•.•. 2 ar Aberto I Longo ClnO; IrlnslloFi=-

nt.maclonal : deslocamentos marfttmo,
larltlmo-l1uvl.1 ou maritlm04aeuslro I 800 _
s.nvolvem allvldad.s cM ".portO •

,ecrelo ou p.sca.

,-:1".:3"' nt.rlor; trlnslto Int.maclonal;F~
.Iocam.nto fluvial I deslnvolvem

tlvldades ou serviços d. transportl d. 600 -
rgas e/ou passagetrosr·1•.•. 4 S'iiiõ<lor; trânsito Int.rnaclonal;r-r-=-
slocamento lIuvl.1 e d.senvolv.m, 600 _

I tlvldadea do e.port •• recreio ou po.car1• .4.5 ~!M.r ab.rto I cabotagem (trân'"0F~xcluslvamente nlclonal ); do.loclm.nto.
.rlUmo, maritlmo-fluvlal ou marítimo-

aCUGtre e de•• nvolv.m atlvld.cM. ou 600 -
rvlços do transporto di cargas oIou

assagolro.)

r
·14.4.S M.r ab.rto/ApoIo marlUmo (tr'n'"0F~

xcluslvamont. n.clonal)o cMslocamentos 600
aritlmo, marltlmo-l1uvlll ou m.ritlmo- -

acuslr. )

r
,14.•.7 ar .borto qUI d•• envolvlm outraFi=-

IIvldocM ou .ervlço (!rInsllo
xcluslvam.nt. nacional) I doslocamonto. 800 _
arltlmo, marlllmo·fluvlal ou mlritlmo

acustro)

11•.•. 8 nterior (trin.lto .xcluslvamente nlClonal);F~

~

oslocamenlo. marlUmo ou marlllmo- 600
acustro e alIvldades ou •• rvlços de -

, r.nsporte de carglS ./ou do passageiro.)

/

15.1•.•. 9 nteriar (trinslto •• cluslvam.ntl nac'ona!:F~
eslocamlnlo. marlllmo-fluvlal, "uvlal ou

tluvlal4acustre • atlvldad•• ou ."vlços do 600 -
,ransporte do cargas ./ou de p•••• g.lros)

ri.14.•.10 nterlor de apoio portuário (trlnslloFr-=-
xcluslvlmente naclonill)j deslocamentos &00 _
arltlmo ou marilIrn04Icu.tro)r1 •.•• 11 nterlor de apoio portulrlo (!rInslt0Fr-=-

xclu.lvamonto nacional; cM.locamento& 600 _
arítlmo.l1uvlal, fluvialou ftuvlal-lacu•••.•)

,
.14.4.12 nteriar que doIonvol•• m outro atfvldodo ouF~

"~~:to ~x~~:om:- =: 600 _
acu.lro)
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r1•.4.13 n!Mlor qUI doo.nvolv.m outra atlvldade ouF

'I::':'~~~o ~~.:~=?~~~":;a~~600
uvlal40cu.tro)r1 •••• 1• .borto ou Intorlor, - --FI
Ivldado cM pesco, com la/ela o In!roda 600

ntro portos dlltlntos do 1_6<10 naclonalr1 •••• 15 ar aborto ou Inl.riar, qUI _volvomF~-
Uvldadodo pesca , com laIda o rotorno ao ISENTO _
•• mo porto do torrIt6rio naclonol o -.

as IntormodUrlalr14.•.1S ntortar qUI cMsonvolvem alIvldadoo cMF~
PO~~~t~~:n~:1~7~u~;1~~ ISENTO -

nter.siadualr1 •.•• 17 ""Iquor ombarcaçllo do MorlnM do BrasnFr-=-
u .ob convlt. cM.t. Ófglo, ullUzadas p.... IseNTO _

iIIn. nlo comorc/al.r-I
~1 ~lltro duon •• nl.. r-r---
~lProduto do Grau de RI.co II ~I Clnco.noo
~ oraçlo, Incluslo ou IlInçlo no roglltror-;;;;;-IJ unean!.. I -..tNU

~ Ivallda~o ou ronovlçlo do registro cMr---1
I a"'.Intol I
~lProdulo d. Grau d. Risco II ~I Cinco anosr· lC.rtlfl~~o d. Boas Pr4t1cas deli

~

Fabrlcaçlo para ~a o.tabol.clmonto ou
nldado fabrtlmnhl cM produçlo cM

eantes
[i.•.1 ~o PllIse Mercosul r---I

,

.,1.1 lflcoçlo cMboIS prátl~. do fabrlca~oFF
controle para CI~ .stabeleclmento ou

nldado fabril, tipo cMatlvld.do o linha cM 15.000 Anuol
oduçllo/colMrclallzaçlo para Indó.trI1S
saneant.s doml •• anltártos

W-/Ôutrolp.'." I 37.000 I _.
r-I

11;.,.:e.-'ut,...o-,rlzaçll,.-..,-oI",R-.no-V-aça.."..,O-do.,....",F-un-c'"'lo-nam--.-n-I0j=-,----
W~.mpr •••• por o.laboloclmonto 1 unldoeM - _
abril para cadl Upode atlvldado

'

1,1 ,.or ostaboloclm.nto Iabrlc.nto do urno oUF~
mal. linhas cM produlo. para aa6d.
equlpamlnlos, mltorlllll o produtos p.... 10.000 -
'agnóstico cMUIO"lnvllro")

11.2Iltrlbuldora, Importadora, Exportadora,Fi=-
ran.portadora, Armazonagem, Embal-",

,__~•• mbal.g.m I domai. provl.la em '.000 _
..,.Islaçlo ospoclft~ cM produtos para
aódo

~ ,or "'lIIboloclm.nto de _cio var'Jf'la~1I ,.produlos para "ÓcM J '.U\N

12.rtlflca~o cM Bo.. PriUca. de~~
abrIcaçllo de produtos para uódo, para

!cada I.tabalocimento ou unldoeM - -
Ibrlllllnha cMproduçlo

~jõioPals o Morcosul r-=-I
~lêortlflc.Çlo cM Boas Praticai cMl 15.000 I Anual

r-Ifabrlcaçlo do produtos para u6do r--I
rn-lõüíroo pol... I 37.000 I _r-r-- I1caçlo cM - PrIllk:H cMFr-=:=:-I . Irlbulçio I Armazenagem do produto& 15.000 I Anue!

r- odi~ffi:~~F.ooo r-=-I dl~tico di uso "ln vitro") 1-
rr.og1stro, revolldaçlo ou ranovaçlo dlll

r5-,1-- i=L:;;::r~-=I_1,,--
lonancl. magMllca o clno.nglocoro-
ogral1l, .ntro outros

15.2roo equipamontoocMrMdlo I PIClUlflOFF
•• para dl.gnó.Uco ou t.rapll, 1111lIOII,I 000 CI

atortals, produloo para diagnóstico cM' IlCO-
lO In·vltro I <Mmalsproduto. para 116do.

m-IFãmAI. do equlpamlnto. do grande port.r;;;;-I CII Para diagnóstico ou terapia I ••.uw IlCO-

~ ImllJa d. equlpam.nto. do m'dlo "FF

I
uono portes para dl.gnóstico ou

.rapll, IrUgO', mlt.rllls, rollllnl" cM 12.000 Clnco.noo
!agnó.tlco cM u.o In.• ltro o domai.

tos para •• 6do
~lAit.raçlIo, Inclusao ?" I•• nçao no rogl.tro~1I /doprodutos paro slúdo I 1•...,

~ ~ISslo do cortlflcadoparo oxportaçlo rTsEiffi>1
~I
JiT--lAVallaçIo toxicológicaparo 11mdo roglltror-I
I /doproduto I
~"ro(luto ncnlco de Ingredlento atlvo nIo~1 Cinco enos
, ~Istrado no pals I au.uw
~JProduto T4<:nlcocM Ingredienlo IIlvo l'/ .• 000 II i'oglstrado no pai. -. Cinco ll10I
i.1.3 :Produto Formulado I 040.000 I CI{lCOanos
re=t~Oxlcol6glca paro registro dll 040.000 I CInco_

rt=~:=ca para 11mdo RogI.trol 25.000 I CInco_

~/Rocl ••• II1caçIoToXlcol6glca I 25.000 I CInco_
~~ •• vallaçlo cM roglstro do produto'~1 Clnco_I leonfarmo Decroton'1I91"'3 I .'.UIN

W-lAv.lIaçlo toxlcol6glcaparo fim dOIncJUsIo~1I !doCultura I ••. uw
~1M"'açlIododose r-I
~ iA"oraçIo cMdo•• para maior na .pllcaçllo I 25.000 I
~lMoraçJo cMdo," paramenor na ""'1CIlÇIoI ISENTO Jr-I
r~l.tro, revolldaçlo OU renoYaçIo cMl 100000 I _

I ;;.';."''=''=-:I ,,~í=-condlçaeo lndIcacIoo••••• aulorIdode' -
a

nQ 246-E, sexta-feira, 22 de dezembro de 2000
1SSI'I 1415-1537

.c-?\

I I,

1.01 VIicH•• da TItbeIa fcam redulidol em:
.) quinze por tento, no caso d•• erTlp'HaI com falUl'JJlll6f1Ioanual Igu" ou .,feriof • RS '1
50.000.000,00 (c:hqOenta mllhOet de , ••• ) e auperior. RS 20.000.000.00 (viole rriL'l6N de rNia~ -
b) trinta pot' ceolo. no CMO de. tmp/'ftH com fafuramenkJ Igua: ou Wolior a RS 20.000.000.00 (vinle
~ do re.&l:) e superkr. RS «1.000.000.00 (•• milhôet de ,..): e
c) •• sseola por eentc, no caao !MI' ltnpfQN com faturamonlo ~aI ou loferior a RS 8.000.000,00
(•••• _ •• r•••• );
d) nc:w-ola por C«IIO, no ~ dat pequIJOMtmpIHaS,
.) IlO\'fIOta. cJnco por cento, 00 caso dai. ~ ••••• xceto para 0:1 itef~ 3.1. c:u}os valores. 00
c-.o de mk:roempr ••.•• nc.m redw:ldcM.m oovtflta por C«ltO.

2. PlI'a 81 pequenas • m~. _ taxa p.-a c:onenslo de Cet1IflCilÇlO de Boas PrãtieI, de
F~. Conttote..,.j c:obtadapI(8 cadI MlabtIecirnento ou unkfMJefobot.

3. AI6 31 de dez..-nbfo de 2001••• ~ "tarlo iMntas da La•• P*1l ClOnCItSdo de
C•••,,"""" d<t•••• Pr_ d<tFlbrlc:oçlo. C,,_. Rog;e'o ou flonovaçlo" _ ••• de Produtos
ou Grupo de Produtot. bem como <* taQs,..,.. •• hlp6lKes prwil •.•• nos Iktoa 5.2.1 e 5.10.1.
=8:" nençao •.•• pl'~ Mil31de dezembro de 2003,pordeclllo da Dv-elonaCoIegieda

oC.s.. considerado neve, para eof.ao de R.nJ ou R.novaçtk) de Registro. o medicameolo que
conlen~ fI'ld6euta novl • IMlha proleç&o ~-nIMia.

5. Os valores da Tabela p8fa Reoovaçaa de RegI$lto do Produto ou Grupo de Produtos .....ao redUlÍdO.
em dez por cento na renovaçio.

6. O enquidramenio como pequena tmpr8N e mieroemptesa, par. 0$ tfettos previllO& no Item 1l dar.
••• em coofonTlirUldecom o que estlltleMce. L.I ~ 9.8041. de 5 de outubro 1M. 1m.

7. Fk:a fseolO o reoollmento de taxa P'" .ms1Ao de cer1id6N. IMitados. demlIls ecos declamtÓl'ioI.
deArQuiwmento de proceno e ~ viII de doc:unlenb, qtankl •• Iralat de ailvk»de 't'Clbd1 pata._.
8. FIca I$enlo o recolhimenlo d. taxa pwa 1ICf'-cmo ou .neraçlo de I't'glstro. rm-Hlta li 1.1110de bula.
formulittJo do ~ o rotu~ rnud&flçI de 00mtr0 de telefone, nómeto do CGClCNPJ. ou outras
InIorm8ç6es Iegad. conforme dispuser alo da DrMoriD ~ di Ag60cia NlCÍOl'\Il de VIQ~1nda
SanílAria.

9. Os vakJres de reduçAo prevls&os no lIem 1 "Ao se aplk:am 801 itens 3.1.5 e 5.1.13 da Tabola.. M
empIl'" &ocaIIzadM em pal'MS que nAo 01 membros do M6n::oIuf.

10. A Dr"elorl. Colegiada adequaré o dIspoIfO no htrn 5.14 e SklS deKontos 80 porte das ltf1'lbafcac;o.
por wquuçJo lfquidzl o classe. tipos de navegaçJo, vias navegiYels e desIocamentoJ efeluados.

11. Par. 0$ efelt08 do dlaposlo no lIem Intedor, COIl&Idera-IO:

11.1. Arqueaçlollquld •• N,. 0"P"OsIooa __ ~1JId<tuma...-caçao. -... d.1I<O<do
com •• presaiçOet deSsas regras, lendo tunçlo do volumo dos l6paÇOI fechldol deathados ao
uanspoe10 de C8r03. do númoI'o de PUugelrOl transportadoc, do local onde serto transportados os
PMHQeíros. da retaçIo aúdo(pontal. da II'queaçao brutII. enl8rlcfid ••. quaaçlo liquida ainda como um
","",nhoodlmen_".

11.2. CIouooa ....,OW<IÇ<loe:.sporte _ •••• 1lftOlI.p,uoagoIros. <:argU.mlslaS ••••••

11.3. TIpodo n_:

11.3.1. Navegaçlo de Mar Aber1o: reallzlda -m 6QUN matltimal CXlOIIderad. desabrigadas, podendo
ser de:

11.3.1.1, Longo Curso: aquela roafizada Mire pOrlot tnliJeiroa ti estrangalros;

11.3,I.2.~· equeIa r_ode onh porto<ou ponto. do ,""Ilódo brHileln> _ a""
IT*1lJma 00 esla e aJ vias navegtsveillnleriores: e

11.3.1.3. ....., ",,,1_: _. realizada paro lIpoIo Iogl.,;a, • ll1'ibIreaç6os e lnItalaçGos em 6guae
tl!IrTbi_ nllClonas e NI zona ecanOmIea exclulNB, que .toem nM etMdadM cM puquéNI • lavra de
minef" • hidorcarbooetoa:

11.3.2. NnvegBÇIo de Interior. realludl em hidrovlM Interiores ..m conlfdarlldos rioI. lagos, CünM.'-.bIIaI,_ •..-. abrIgodes:

11.3,3.~de.....,P_:reellzacIa.xdu.lv_noe_.t __ -P....
_oa_~.""-port_.

11A. VioI naYeg6yeIe: rnerl_.lkJvIa~. lacus ••••

11.5. DotIocemonIos: municipal,1n1errr<J<lk:lpal.lnlor •• IoduaI.In_.

MEDIDA PROVISÓRIA NP 2.040-13, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2<XXl

Dispõe sobre a atuação das câmaras e dos
prestadores de serviços de compensação e
de liquidação, no âmbito do sistema de pa-
gamentos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. I! Esta Medida Provisória regula a atuação das câmaras
e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação, no
âmbito do sistema de pagamentos.

Act. 2! O sistema de pagamentos de que trata esta Medida
Provisória compreende as entidades, os subsistemas e os procedi-
mentos relacionados com a transferência de fundos e de outros ativos
financeiros, ou com o processamento, a compensação e a liquidação
de pagamentos em qualquer de suas fonnas.

Parágrafo único. Integl".uJl o sistema de pagamentos, além do
serviço de compensação de cheques e· outros papéis, os seguintes
subsistemas, na forma de autorização concedida às respectivas câ-
maras ou prestadores de serviços de compçnsação e de liquidação,
pelo Banco Centra! do Brasil ou pela Comissão de Valores Mo-
biliários, em suas áreas de competência:

I - de compensação e liquidação de ordens ele!rÔnicas de
débito e de crédito;

II - de transferência de fundos e de outros ativos finan-
ceiros;

III - de compensação e de liquidação de operaçõcs com
títulos e valores mobiliários;

IV - de compensação e de liquidação de operações realizadas
em bolsas de mercadorias e de futuros; e .

V - outros, inclusive envolvendo operaçõcs com derivativos
financeiros, cujas câmaras ou prestadores de serviços tenham sido
autorizados na fonna deste artigo.



Seção 1

i

slocamentofluvial • atJvldadesoui
vrvlços de transporte de el1Irgas "OU
assagolros

l5:14~1.5--ínterior, Iranslto Inlomaclonal;~1
I ~.Iocam.nlo fluvlal•• Uvldado. cMpo,co I .wu

11•. 1.6 nlerlor, tran.lto Inl8fnaClonOI:FI
.'o~monla fluvial • atlvldad.. do ISENTO

spoete • f'ei:Tolo.

r~ mlsslo dos c.rtl"~o. nacional doil
srallzaçllo o l.onçlIo cMd•• ratlzaçio d.

mbarclçOCls que rol/zem nav.gaçlo de:

r
:14.2T êar-ãbõrto I ~botalllm (trlnSIt0r=-~xcfuslv~m.nl. nacional; deslocamentos

.r(tlmo, marftlmo.ffuvlal ou marítimo- 500 _
Icustre _ dtunvolYlm aUvfdacs.s ou
.rvJç~ de transporte de cargas elou

I " ••golro.)

r
:14.2.2 ar aborto/Apolo marftlmo ItrlnSIt0Fí=-

xclu~lvamente nacional e deslocam.ntos 500 _
arUlmo, marltlmcrfluv~1 ou marftlmo-

acustr.)

11•.2.3 ar ab.rto qUI cM•• nvolvem outrlr:--r-=-
llvldad. ou s.rvlço (trlnslto
xcluslvamento nacJoflil e deslocam.ntos 500 _
arltlmo, marftlmo·fluvlal ou marfUmo

acustre)

r
---- nterter (trAnsito .x:crusfvam.ot.nac'onl';F~
.14.2." .stocamentos marfUmo ou marfUme>o

aeustre e d.senvolvem atlvldades ou 500 _
.rvlços d. transporte de cargas tlou de
ssagelro.)

114.2.5nterlor (tr.\nslto Ixcluslv3ment. naCfona':F~
alocam.ntos marrtlmo.nuvlaJ, ftuvlal ou

uvlal..JKustre e desenvolv.m atlvldade. 500 _
u serviços do transporte de ~rgas elou de

I assag.lros)r·1•.2.il- ntorlor de .polo pertuarte ItrlnsltoFr-=-
xcluslvamenl. naclonalj deslocam.ntos 500 _

, arUlrno ou marfllmo.facustre)
p.1 •.2.7-/ntorlor do apoio portu4rio Ilrln.it0Fr-=-

I iucluslvam.nto nacional: deslocam.ntos 500 -
;narftlmo·fluvlal, fluvialou lIuvlaI4•• u.lro)

r
·14.2.s - nlerlor que dosenvolvlfTI outra DUvldadeOOFí=-

.rvlço (trlnslto exclusIvamente nacional • SOO _
ISlocam.ntos marlllmo ou marUlmg...

acustre)r 1•. 2.9-gnttrlor que desonvolvl)m outra atlvldade ouFí=-e~~~~n~~:o::~t~~'~~n~=,~~r;,auc~::;a~:500 -
uvlal-lacuslro)

F ar ab.rto ou Interior, que des.nYOlvemFI
.1•. 2.10 tlvldacMd. ""'~, com .alda I .ntrada 500

nlr. porto. distintos doll'rr1lórto nacional

r
·14.2 .. 11<· ar aberto ou 'nterlor, que d•• enVoIvemFí=-

~~od~~:-d'o~~~~~rI:·~~~:\a::=ISENTO -
jlscalas Interm.dlirlasr1 •• 2•12 ntorior que des.nvolv.m aUvldad•• doFr-=-
.port. I rocrelo com fins 010 comorclal., ISENTO _
m trinsltos munlclpl', Int.rmunlclpal ou

r--lnt.re.tadual r--Ir1 •. 2•13 .Iqu.r embarcaçlo da Marlnhl do Bra.llr-r-
~ss:oc=c:t. 6rglo, ullllzadas pal'IllSENTO I -

~ ml•• 1o de gula cM cM_arque cMF~
I ssagelro. o Irlpulant•• do ombarcaçllos,

I, rono.oa ou v.lculo. t.rr.slro. de !rIn.1l0 500 -
ntornaclonal

~~mlsslo do certlfl~do d. livro priUca dlr-II mbarcoçilos qUI roaIlzamna.ogaçIo do: I

11•.•. 1 ar Aborto I Longo curso; !rInSlloFi=-
ntornaclonal: cMslocamonlos marlllmo,
Iri1lmo.fluvlal ou marnlmo-llcuslro o 600 _
•• nvolvam aUvldecMsou '''''Içol do

~nsport. do cargas oIou pa"AlIIlro.

r
i.1•.•. 2 ar Aberto I Longo ClnO; IrlnslloFi=-

nt.maclonal : deslocamentos marfttmo,
larltlmo-l1uvl.1 ou maritlm04aeuslro I 800 _
s.nvolvem allvldad.s cM ".portO •

,ecrelo ou p.sca.

,-:1".:3"' nt.rlor; trlnslto Int.maclonal;F~
.Iocam.nto fluvial I deslnvolvem

tlvldades ou serviços d. transportl d. 600 -
rgas e/ou passagetrosr·1•.•. 4 S'iiiõ<lor; trânsito Int.rnaclonal;r-r-=-
slocamento lIuvl.1 e d.senvolv.m, 600 _

I tlvldadea do e.port •• recreio ou po.car1• .4.5 ~!M.r ab.rto I cabotagem (trân'"0F~xcluslvamente nlclonal ); do.loclm.nto.
.rlUmo, maritlmo-fluvlal ou marítimo-

aCUGtre e de•• nvolv.m atlvld.cM. ou 600 -
rvlços do transporto di cargas oIou

assagolro.)

r
·14.4.S M.r ab.rto/ApoIo marlUmo (tr'n'"0F~

xcluslvamont. n.clonal)o cMslocamentos 600
aritlmo, marltlmo-l1uvlll ou m.ritlmo- -

acuslr. )

r
,14.•.7 ar .borto qUI d•• envolvlm outraFi=-

IIvldocM ou .ervlço (!rInsllo
xcluslvam.nt. nacional) I doslocamonto. 800 _
arltlmo, marlllmo·fluvlal ou mlritlmo

acustro)

11•.•. 8 nterior (trin.lto .xcluslvamente nlClonal);F~

~

oslocamenlo. marlUmo ou marlllmo- 600
acustro e alIvldades ou •• rvlços de -

, r.nsporte de carglS ./ou do passageiro.)

/

15.1•.•. 9 nteriar (trinslto •• cluslvam.ntl nac'ona!:F~
eslocamlnlo. marlllmo-fluvlal, "uvlal ou

tluvlal4acustre • atlvldad•• ou ."vlços do 600 -
,ransporte do cargas ./ou de p•••• g.lros)

ri.14.•.10 nterlor de apoio portuário (trlnslloFr-=-
xcluslvlmente naclonill)j deslocamentos &00 _
arltlmo ou marilIrn04Icu.tro)r1 •.•• 11 nterlor de apoio portulrlo (!rInslt0Fr-=-

xclu.lvamonto nacional; cM.locamento& 600 _
arítlmo.l1uvlal, fluvialou ftuvlal-lacu•••.•)

,
.14.4.12 nteriar que doIonvol•• m outro atfvldodo ouF~

"~~:to ~x~~:om:- =: 600 _
acu.lro)
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r1•.4.13 n!Mlor qUI doo.nvolv.m outra atlvldade ouF

'I::':'~~~o ~~.:~=?~~~":;a~~600
uvlal40cu.tro)r1 •••• 1• .borto ou Intorlor, - --FI
Ivldado cM pesco, com la/ela o In!roda 600

ntro portos dlltlntos do 1_6<10 naclonalr1 •••• 15 ar aborto ou Inl.riar, qUI _volvomF~-
Uvldadodo pesca , com laIda o rotorno ao ISENTO _
•• mo porto do torrIt6rio naclonol o -.

as IntormodUrlalr14.•.1S ntortar qUI cMsonvolvem alIvldadoo cMF~
PO~~~t~~:n~:1~7~u~;1~~ ISENTO -

nter.siadualr1 •.•• 17 ""Iquor ombarcaçllo do MorlnM do BrasnFr-=-
u .ob convlt. cM.t. Ófglo, ullUzadas p.... IseNTO _

iIIn. nlo comorc/al.r-I
~1 ~lltro duon •• nl.. r-r---
~lProduto do Grau de RI.co II ~I Clnco.noo
~ oraçlo, Incluslo ou IlInçlo no roglltror-;;;;;-IJ unean!.. I -..tNU

~ Ivallda~o ou ronovlçlo do registro cMr---1
I a"'.Intol I
~lProdulo d. Grau d. Risco II ~I Cinco anosr· lC.rtlfl~~o d. Boas Pr4t1cas deli

~

Fabrlcaçlo para ~a o.tabol.clmonto ou
nldado fabrtlmnhl cM produçlo cM

eantes
[i.•.1 ~o PllIse Mercosul r---I

,

.,1.1 lflcoçlo cMboIS prátl~. do fabrlca~oFF
controle para CI~ .stabeleclmento ou

nldado fabril, tipo cMatlvld.do o linha cM 15.000 Anuol
oduçllo/colMrclallzaçlo para Indó.trI1S
saneant.s doml •• anltártos

W-/Ôutrolp.'." I 37.000 I _.
r-I

11;.,.:e.-'ut,...o-,rlzaçll,.-..,-oI",R-.no-V-aça.."..,O-do.,....",F-un-c'"'lo-nam--.-n-I0j=-,----
W~.mpr •••• por o.laboloclmonto 1 unldoeM - _
abril para cadl Upode atlvldado

'

1,1 ,.or ostaboloclm.nto Iabrlc.nto do urno oUF~
mal. linhas cM produlo. para aa6d.
equlpamlnlos, mltorlllll o produtos p.... 10.000 -
'agnóstico cMUIO"lnvllro")

11.2Iltrlbuldora, Importadora, Exportadora,Fi=-
ran.portadora, Armazonagem, Embal-",

,__~•• mbal.g.m I domai. provl.la em '.000 _
..,.Islaçlo ospoclft~ cM produtos para
aódo

~ ,or "'lIIboloclm.nto de _cio var'Jf'la~1I ,.produlos para "ÓcM J '.U\N

12.rtlflca~o cM Bo.. PriUca. de~~
abrIcaçllo de produtos para uódo, para

!cada I.tabalocimento ou unldoeM - -
Ibrlllllnha cMproduçlo

~jõioPals o Morcosul r-=-I
~lêortlflc.Çlo cM Boas Praticai cMl 15.000 I Anual

r-Ifabrlcaçlo do produtos para u6do r--I
rn-lõüíroo pol... I 37.000 I _r-r-- I1caçlo cM - PrIllk:H cMFr-=:=:-I . Irlbulçio I Armazenagem do produto& 15.000 I Anue!

r- odi~ffi:~~F.ooo r-=-I dl~tico di uso "ln vitro") 1-
rr.og1stro, revolldaçlo ou ranovaçlo dlll

r5-,1-- i=L:;;::r~-=I_1,,--
lonancl. magMllca o clno.nglocoro-
ogral1l, .ntro outros

15.2roo equipamontoocMrMdlo I PIClUlflOFF
•• para dl.gnó.Uco ou t.rapll, 1111lIOII,I 000 CI

atortals, produloo para diagnóstico cM' IlCO-
lO In·vltro I <Mmalsproduto. para 116do.

m-IFãmAI. do equlpamlnto. do grande port.r;;;;-I CII Para diagnóstico ou terapia I ••.uw IlCO-

~ ImllJa d. equlpam.nto. do m'dlo "FF

I
uono portes para dl.gnóstico ou

.rapll, IrUgO', mlt.rllls, rollllnl" cM 12.000 Clnco.noo
!agnó.tlco cM u.o In.• ltro o domai.

tos para •• 6do
~lAit.raçlIo, Inclusao ?" I•• nçao no rogl.tro~1I /doprodutos paro slúdo I 1•...,

~ ~ISslo do cortlflcadoparo oxportaçlo rTsEiffi>1
~I
JiT--lAVallaçIo toxicológicaparo 11mdo roglltror-I
I /doproduto I
~"ro(luto ncnlco de Ingredlento atlvo nIo~1 Cinco enos
, ~Istrado no pals I au.uw
~JProduto T4<:nlcocM Ingredienlo IIlvo l'/ .• 000 II i'oglstrado no pai. -. Cinco ll10I
i.1.3 :Produto Formulado I 040.000 I CI{lCOanos
re=t~Oxlcol6glca paro registro dll 040.000 I CInco_

rt=~:=ca para 11mdo RogI.trol 25.000 I CInco_

~/Rocl ••• II1caçIoToXlcol6glca I 25.000 I CInco_
~~ •• vallaçlo cM roglstro do produto'~1 Clnco_I leonfarmo Decroton'1I91"'3 I .'.UIN

W-lAv.lIaçlo toxlcol6glcaparo fim dOIncJUsIo~1I !doCultura I ••. uw
~1M"'açlIododose r-I
~ iA"oraçIo cMdo•• para maior na .pllcaçllo I 25.000 I
~lMoraçJo cMdo," paramenor na ""'1CIlÇIoI ISENTO Jr-I
r~l.tro, revolldaçlo OU renoYaçIo cMl 100000 I _

I ;;.';."''=''=-:I ,,~í=-condlçaeo lndIcacIoo••••• aulorIdode' -
a

nQ 246-E, sexta-feira, 22 de dezembro de 2000
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.c-?\

I I,

1.01 VIicH•• da TItbeIa fcam redulidol em:
.) quinze por tento, no caso d•• erTlp'HaI com falUl'JJlll6f1Ioanual Igu" ou .,feriof • RS '1
50.000.000,00 (c:hqOenta mllhOet de , ••• ) e auperior. RS 20.000.000.00 (viole rriL'l6N de rNia~ -
b) trinta pot' ceolo. no CMO de. tmp/'ftH com fafuramenkJ Igua: ou Wolior a RS 20.000.000.00 (vinle
~ do re.&l:) e superkr. RS «1.000.000.00 (•• milhôet de ,..): e
c) •• sseola por eentc, no caao !MI' ltnpfQN com faturamonlo ~aI ou loferior a RS 8.000.000,00
(•••• _ •• r•••• );
d) nc:w-ola por C«IIO, no ~ dat pequIJOMtmpIHaS,
.) IlO\'fIOta. cJnco por cento, 00 caso dai. ~ ••••• xceto para 0:1 itef~ 3.1. c:u}os valores. 00
c-.o de mk:roempr ••.•• nc.m redw:ldcM.m oovtflta por C«ltO.

2. PlI'a 81 pequenas • m~. _ taxa p.-a c:onenslo de Cet1IflCilÇlO de Boas PrãtieI, de
F~. Conttote..,.j c:obtadapI(8 cadI MlabtIecirnento ou unkfMJefobot.

3. AI6 31 de dez..-nbfo de 2001••• ~ "tarlo iMntas da La•• P*1l ClOnCItSdo de
C•••,,"""" d<t•••• Pr_ d<tFlbrlc:oçlo. C,,_. Rog;e'o ou flonovaçlo" _ ••• de Produtos
ou Grupo de Produtot. bem como <* taQs,..,.. •• hlp6lKes prwil •.•• nos Iktoa 5.2.1 e 5.10.1.
=8:" nençao •.•• pl'~ Mil31de dezembro de 2003,pordeclllo da Dv-elonaCoIegieda

oC.s.. considerado neve, para eof.ao de R.nJ ou R.novaçtk) de Registro. o medicameolo que
conlen~ fI'ld6euta novl • IMlha proleç&o ~-nIMia.

5. Os valores da Tabela p8fa Reoovaçaa de RegI$lto do Produto ou Grupo de Produtos .....ao redUlÍdO.
em dez por cento na renovaçio.

6. O enquidramenio como pequena tmpr8N e mieroemptesa, par. 0$ tfettos previllO& no Item 1l dar.
••• em coofonTlirUldecom o que estlltleMce. L.I ~ 9.8041. de 5 de outubro 1M. 1m.

7. Fk:a fseolO o reoollmento de taxa P'" .ms1Ao de cer1id6N. IMitados. demlIls ecos declamtÓl'ioI.
deArQuiwmento de proceno e ~ viII de doc:unlenb, qtankl •• Iralat de ailvk»de 't'Clbd1 pata._.
8. FIca I$enlo o recolhimenlo d. taxa pwa 1ICf'-cmo ou .neraçlo de I't'glstro. rm-Hlta li 1.1110de bula.
formulittJo do ~ o rotu~ rnud&flçI de 00mtr0 de telefone, nómeto do CGClCNPJ. ou outras
InIorm8ç6es Iegad. conforme dispuser alo da DrMoriD ~ di Ag60cia NlCÍOl'\Il de VIQ~1nda
SanílAria.

9. Os vakJres de reduçAo prevls&os no lIem 1 "Ao se aplk:am 801 itens 3.1.5 e 5.1.13 da Tabola.. M
empIl'" &ocaIIzadM em pal'MS que nAo 01 membros do M6n::oIuf.

10. A Dr"elorl. Colegiada adequaré o dIspoIfO no htrn 5.14 e SklS deKontos 80 porte das ltf1'lbafcac;o.
por wquuçJo lfquidzl o classe. tipos de navegaçJo, vias navegiYels e desIocamentoJ efeluados.

11. Par. 0$ efelt08 do dlaposlo no lIem Intedor, COIl&Idera-IO:

11.1. Arqueaçlollquld •• N,. 0"P"OsIooa __ ~1JId<tuma...-caçao. -... d.1I<O<do
com •• presaiçOet deSsas regras, lendo tunçlo do volumo dos l6paÇOI fechldol deathados ao
uanspoe10 de C8r03. do númoI'o de PUugelrOl transportadoc, do local onde serto transportados os
PMHQeíros. da retaçIo aúdo(pontal. da II'queaçao brutII. enl8rlcfid ••. quaaçlo liquida ainda como um
","",nhoodlmen_".

11.2. CIouooa ....,OW<IÇ<loe:.sporte _ •••• 1lftOlI.p,uoagoIros. <:argU.mlslaS ••••••

11.3. TIpodo n_:

11.3.1. Navegaçlo de Mar Aber1o: reallzlda -m 6QUN matltimal CXlOIIderad. desabrigadas, podendo
ser de:

11.3.1.1, Longo Curso: aquela roafizada Mire pOrlot tnliJeiroa ti estrangalros;

11.3,I.2.~· equeIa r_ode onh porto<ou ponto. do ,""Ilódo brHileln> _ a""
IT*1lJma 00 esla e aJ vias navegtsveillnleriores: e

11.3.1.3. ....., ",,,1_: _. realizada paro lIpoIo Iogl.,;a, • ll1'ibIreaç6os e lnItalaçGos em 6guae
tl!IrTbi_ nllClonas e NI zona ecanOmIea exclulNB, que .toem nM etMdadM cM puquéNI • lavra de
minef" • hidorcarbooetoa:

11.3.2. NnvegBÇIo de Interior. realludl em hidrovlM Interiores ..m conlfdarlldos rioI. lagos, CünM.'-.bIIaI,_ •..-. abrIgodes:

11.3,3.~de.....,P_:reellzacIa.xdu.lv_noe_.t __ -P....
_oa_~.""-port_.

11A. VioI naYeg6yeIe: rnerl_.lkJvIa~. lacus ••••

11.5. DotIocemonIos: municipal,1n1errr<J<lk:lpal.lnlor •• IoduaI.In_.

MEDIDA PROVISÓRIA NP 2.040-13, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2<XXl

Dispõe sobre a atuação das câmaras e dos
prestadores de serviços de compensação e
de liquidação, no âmbito do sistema de pa-
gamentos, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição
que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida
Provisória, com força de lei:

Art. I! Esta Medida Provisória regula a atuação das câmaras
e dos prestadores de serviços de compensação e de liquidação, no
âmbito do sistema de pagamentos.

Act. 2! O sistema de pagamentos de que trata esta Medida
Provisória compreende as entidades, os subsistemas e os procedi-
mentos relacionados com a transferência de fundos e de outros ativos
financeiros, ou com o processamento, a compensação e a liquidação
de pagamentos em qualquer de suas fonnas.

Parágrafo único. Integl".uJl o sistema de pagamentos, além do
serviço de compensação de cheques e· outros papéis, os seguintes
subsistemas, na forma de autorização concedida às respectivas câ-
maras ou prestadores de serviços de compçnsação e de liquidação,
pelo Banco Centra! do Brasil ou pela Comissão de Valores Mo-
biliários, em suas áreas de competência:

I - de compensação e liquidação de ordens ele!rÔnicas de
débito e de crédito;

II - de transferência de fundos e de outros ativos finan-
ceiros;

III - de compensação e de liquidação de operaçõcs com
títulos e valores mobiliários;

IV - de compensação e de liquidação de operações realizadas
em bolsas de mercadorias e de futuros; e .

V - outros, inclusive envolvendo operaçõcs com derivativos
financeiros, cujas câmaras ou prestadores de serviços tenham sido
autorizados na fonna deste artigo.
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