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Decisão: pelo conhecimento do recurso administrativo in-
terposto por ser tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se a decisão original.

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

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
Diretor-Presidente

<!ID62716-0> DECISÕES DE 17 DE NOVEMBRO DE 2005

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o disposto no inciso VI, do artigo 10 da Lei 9.961, de
28 de janeiro de 2000, em deliberação através do 639 Circuito De-
liberativo, encerrado em 17 de novembro de 2005, julgou o seguinte
processo administrativo:

Processo administrativo: Prot. ANS: 33902.057644/2004-05
Recorrente: Bradesco Saúde S/A
Auto de Infração nº 14216, de 27/04/2004.
Decisão: pelo conhecimento do recurso administrativo in-

terposto por ser tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se a decisão original.

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

<!ID62720-0>

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o disposto no inciso VI, do artigo 10 da Lei 9.961, de
28 de janeiro de 2000, em deliberação através do 662 Circuito De-
liberativo, encerrado em 17 de novembro de 2005, julgou o seguinte
processo administrativo:

Processo administrativo: Prot. ANS: 33902.016778/2004-68
Recorrente: Operadora Ideal Saúde Ltda
Auto de Infração nº 13958, de 05/03/2004.
Decisão: pelo conhecimento do recurso administrativo in-

terposto por ser tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se a decisão original.

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

<!ID62722-0>

A Diretoria Colegiada da AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚ-
DE SUPLEMENTAR - ANS, no uso de suas atribuições legais, e
tendo em vista o disposto no inciso VI, do artigo 10 da Lei 9.961, de
28 de janeiro de 2000, em deliberação através do 650 Circuito De-
liberativo, encerrado em 17 de novembro de 2005, julgou o seguinte
processo administrativo:

Processo administrativo: Prot. ANS: 33902.100383/2002-81
Recorrente: Unimed de Amparo Cooperativa de Trabalho

Médico
Representação nº 137/2002, de 30/04/2002.
Decisão: pelo conhecimento do recurso administrativo in-

terposto por ser tempestivo, para no mérito, negar-lhe provimento,
mantendo-se a decisão original.

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

FAUSTO PEREIRA DOS SANTOS
Diretor-Presidente

V. assessorar o PNEH na definição, implantação e avaliação
de propostas de articulação entre os diversos níveis de complexidade
do Sistema Único de Saúde, nos níveis federal, estadual e municipal
assegurando a prioridade e atuação globalizada em áreas ou regiões
definidas por critérios epidemiológicos.

Art. 5o O CTAH será coordenado pelo Diretor do Depar-
tamento de Vigilância Epidemiológica - DEVEP/SVS/MS e/ou seu
substituto, que terá as seguintes competências:

I. coordenar as reuniões do Comitê Técnico Assessor;
II. indicar um técnico para desenvolver atividades neces-

sárias ao funcionamento do Comitê Assessor;
III. encaminhar, com antecedência aos membros do CTAH,

documentação técnica para embasamento das reuniões;
IV. encaminhar atas das reuniões do CTAH para apreciação

pelos membros;
V. submeter à apreciação e aprovação do Secretário de Vi-

gilância em Saúde, as recomendações oriundas das reuniões ordi-
nárias e extraordinárias.

Art. 6o Os membros do CTAH terão as seguintes compe-
tências:

I. participar das reuniões ordinárias e extraordinárias do
C TA H ;

II. identificar, analisar e apresentar materiais técnicos cien-
tíficos, bem como discutir as matérias submetidas ao CTAH;

III. propor ao Coordenador, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias, a convocação de reuniões extraordinárias, com o ob-
jetivo de tratar de assuntos relevantes ou de urgência, que não possam
aguardar a reunião ordinária;

IV. propor temas e indicar pessoas ou representantes de en-
tidades públicas ou privadas ao Coordenador, a fim de compor grupos
técnicos específicos;

V. acompanhar e avaliar a situação da hanseníase no país e o
desempenho do PNEH, por meio de instrumentos e métodos epi-
demiológicos;

VI. identificar, analisar e apresentar propostas para discussão
e articulação institucional no processo de aperfeiçoamento da política
nacional de direcionamento do Programa Nacional de Eliminação da
Hanseníase.

Art. 7º O CTAH reunir-se-á ordinariamente, duas vezes ao
ano ou, extraordinariamente, quando convocado pelo seu Coorde-
nador, sendo que as reuniões serão realizadas somente com a presença
de, no mínimo, cinqüenta por cento mais um dos seus membros.

§ 1º Os membros do CTAH não poderão indicar represen-
tantes ou substitutos no caso de impedimento no comparecimento às
reuniões ordinárias ou extraordinárias.

§ 2º Os membros do Comitê poderão deixar de integrá-lo a
qualquer tempo a pedido dos mesmos, mediante formalização da
solicitação de desligamento feita pelo Coordenador do CTAH ao
Secretário de Vigilância em Saúde.

§3º Os membros faltosos poderão ser destituídos do CTAH a
partir da terceira ausência sem justificativa.

Art. 8º As reuniões ordinárias e extraordinárias serão rea-
lizadas em Brasília ou em local a ser definido por decisão do co-
o r d e n a d o r.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

Art. 10 Revogar a Portaria nº. 29/SVS, de 21 de outubro de
2003, publicada no DOU nº. 205, Seção 2, páginas 22 e 23, de 22 de
outubro de 2003.

JARBAS BARBOSA DA SILVA JÚNIOR

Outorgar permissão á Rádio Jauru FM Ltda. para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, no muni-
cípio de Faxinal do Soturno, Estado do Rio Grande do Sul. A per-
missão ora outorgada somente produzirá efeitos legais após deli-
beração do Congresso Nacional, nos termos do artigo 223, § 3º, da
Constituição.

HELIO COSTA

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES
SUPERINTENDÊNCIA DE RADIOFREQUÊNCIA

E FISCALIZAÇÃO
GERÊNCIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

<!ID64745-0>

DESPACHOS DO GERENTE
Em 19 de janeiro de 2005

Processo nº 53516000576/2003 - aplica ao CONDOMINIO
MANOEL RIBAS - SINDICO VALTER MATHEUS, por executar o
Serviço Radiotelefônico Público sem autorização, na cidade de Ma-
noel Ribas, Estado do Paraná, a pena de multa no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinqüenta reais), em infringência ao disposto no artigo
163 da Lei nº 9.472, de 16.07.1997 (Lei Geral de Telecomunica-
ções).

Em 12 de abril de 2005

Processo nº 53516001939/2002 - aplica à COOPERATIVA
AGROPECUÁRIA SÃO MIGUEL DO OESTE, por executar o Ser-
viço Radiotelefônico Público sem autorização, na cidade de Francisco
Beltrão, Estado do Paraná, a pena de multa no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinqüenta reais), em infringência ao disposto no artigo
163 da Lei nº 9.472, de 16.07.1997 (Lei Geral de Telecomunica-
ções).

Em 11 de maio de 2005

Processo nº 53516002011/2002 - aplica a ASSOCIAÇAO
DE MORADORES DA LINHA SÃO FRANCISCO, executante do
Serviço Radiotelefônico Público, na cidade de Pato Bragado, Estado
do Paraná, a pena de multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinqüenta reais), por estar incursa no preceito do item 5.9 da Ins-
trução DENTEL nº 03/85, em infringência ao item 2.6 do mesmo
diploma legal.

Em 24 de maio de 2005

Processo nº 53516002357/2002 e 53516002358/2002 - aplica
à EMPRESA HOTELEIRA MABU LTDA., pelo uso não autorizado
de radiofreqüência, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, a pena
de multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), em
infringência ao disposto no artigo 163 da Lei nº 9.472, de 16.07.1997
(Lei Geral de Telecomunicações).

Processo nº 53516002266/2002 - aplica a ANTONIO CAR-
LOS MORLO, pelo uso não autorizado de radiofreqüência, na cidade
de Paranaguá, Estado do Paraná, a pena de multa no valor de R$
250,00 (duzentos e cinqüenta reais), em infringência ao disposto no
artigo 163 da Lei nº 9.472, de 16.07.1997 (Lei Geral de Teleco-
municações).

Processo nº 53516001852/2002 - aplica à COOPERATIVA
CENTRAL REGIONAL IGUAÇU, executante do Serviço Limitado
Privado de Telecomunicações, na cidade de Paranaguá, Estado do
Paraná, a pena de multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta
reais), por estar incursa no preceito do item 13.5, II, alínea “c” da
Norma nº 13/97, instituída pela Portaria nº 455, de 18.09.1997, em
infringência ao item 10.1 do mesmo diploma legal.

Processo nº 53516002034/2002 - aplica a CARLOS GIL-
BERTO LOPES GARNICA, executante do Serviço Limitado Privado
de Telecomunicações, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, a pena
de multa no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), por
estar incurso no preceito do item 13.5, II, alínea “c” da Norma nº
13/97, instituída pela Portaria nº 455, de 18.09.1997, em infringência
ao item 10.1 do mesmo diploma legal.

Processo nº 53516001843/2002 - aplica a BOLIBOX ES-
QUADRARIAS DE FERRO, ALUMINIO E VIDRAÇARIA LTDA.,
executante do Serviço Limitado Privado de Telecomunicações, na
cidade de Paranaguá, Estado do Paraná, a pena de multa no valor de
R$ 250,00 (duzentos e cinqüenta reais), por estar incurso no preceito
do item 13.5, II, alínea “c” da Norma nº 13/97, instituída pela Por-
taria nº 455, de 18.09.1997, em infringência ao item 10.1 do mesmo
diploma legal.

Em 2 de junho de 2005

Processo nº 53516002143/2002 - aplica a ELFRIDA RAHN,
executante do Serviço Radiotelefônico Publico, na cidade de Maripá,
Estado do Paraná, a pena de multa no valor de R$ 250,00 (duzentos
e cinqüenta reais), por estar incursa no preceito do item 5.9 da
instrução DENTEL nº 03/85, em infringência aos itens 2.6 e 3.1 do
mesmo diploma legal.

Processo nº 53516002139/2002 - aplica ao CONDOMÍNIO
PALOTINA VI, executante do Serviço Limitado Privado de Tele-
comunicações, na cidade de Palotina, Estado do Paraná, a pena de
multa no valor de R$ 362,02 (trezentos e sessenta e dois reais e dois
centavos), por estar incurso no preceito do item 13.5, II, alíneas “a”
e “c” da Norma nº 13/97, instituída pela Portaria nº 455, de
18.09.1997, em infringência aos itens 9.8 e 10.1 do mesmo diploma
legal.

Processo nº 53516002196/2002 - aplica ao CONDOMÍNIO
CORONEL VIVIDA I, executante do Serviço Limitado Privado de
Telecomunicações, na cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, a

SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

<!ID58941-0> PORTARIA No- 62, DE 24 DE NOVEMBRO DE 2005

Instituir Comitê Técnico Assessor de Han-
seníase - CTAH, define suas competências,
membros e coordenação.

O SECRETÁRIO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, no uso
das atribuições que lhe confere o Art. 36, do Decreto nº. 4.726, de 09
de junho de 2003, resolve:

Art. 1o Instituir o Comitê Técnico Assessor de Hanseníase -
CTAH, de caráter consultivo, com a finalidade de assessorar o

Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase - PNEH sobre os
aspectos técnicos necessários à proposição de política nacional de
eliminação da hanseníase enquanto problema de saúde pública.

Art. 2o O Comitê Técnico Assessor de Hanseníase - CTAH
será composto por membros que representam os segmentos do poder
público, da comunidade científica e sociedade, oriundos de insti-
tuições públicas e privadas, envolvidos em atividades de eliminação
da doença e/ou sustentabilidade de baixos níveis de morbidade.

Parágrafo único. Os membros do CTAH deverão declarar a
inexistência de conflito de interesses com suas atividades públicas ou
privadas no debate dos temas pertinentes ao Comitê, sendo que, na
eventualidade de existência de conflito de interesses, os mesmos
deverão abster-se de participar da discussão e deliberação sobre o
tema.

Art. 3o Os membros do CTAH e seu Coordenador serão
designados por Portaria desta Secretária de Vigilância em Saúde, com
mandato de 2 (dois) anos.

Art. 4o Compete ao Comitê Técnico Assessor - CTAH:
I. avaliar e acompanhar o desempenho do Programa Na-

cional de Eliminação da Hanseníase;
II. recomendar temas para pesquisas em hanseníase;
III. sugerir a composição de comissões técnicas especiais

para apreciações e pareceres que exigirem estudos específicos e mais
aprofundados;

IV. contribuir na elaboração e/ou revisão das normas técnicas
do Programa Nacional de Eliminação da Hanseníase - PNEH; e

GABINETE DO MINISTRO

<!ID65678-0> PORTARIA No- 470, DE 26 DE OUTUBRO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, e tendo em vista o que consta do Processo n.º
53000.022321/2004, resolve:

Autorizar a RÁDIO FM D.A LTDA, permissionária do Ser-
viço de Radiodifusão Sonora em Freqüência Modulada, no município
de Camapuã, Estado do Mato Grosso do Sul, a executar o Serviço
Auxiliar de Radiodifusão de Ligação para Transmissão de Programas,
no referido município, observadas as condições constantes da portaria
de aprovação de locais e equipamentos.

HÉLIO COSTA

No- 9.708-5 - 23/11/2005 - R$ 119,68

<!ID63743-0> PORTARIA No- 553, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2005

O MINISTRO DE ESTADO DAS COMUNICAÇÕES, no
uso de suas atribuições, em conformidade com o artigo 32 do Re-
gulamento dos Serviços de Radiodifusão, aprovado pelo Decreto nº
52.795, de 31 de outubro de 1963, com a redação que lhe foi dada
pelo Decreto nº 1.720, de 28 de novembro de 1995, e tendo em vista
o que consta do Processo n.º 53790.000350/2000, Concorrência nº
097/2000-SSR/MC, e do PARECER CONJUR/MC/EMT N.º 1740-
2.29/2005, resolve:

Ministério das Comunicações
.




