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Restituição de TFVS: atualize 

dados bancários 
Último lote residual deve ser pago até 

31/10 e prazo para alterar informações 

é 31/8. Por: Ascom/Anvisa 

Publicado: 20/08/2018 17:12 

Última Modificação: 20/08/2018 17:33  
A Anvisa informa que efetuará o processamento 

do último lote residual para a restituição de ofício 

dos valores recolhidos a maior a título de Taxa de 

Fiscalização de Vigilância Sanitária (TFVS), em 

decorrência da publicação da Lei 13.202/2015, 

regulamentada pela Portaria Anvisa 1.245/2017. 
As empresas que tiveram o pagamento rejeitado 

ou não processado por inconsistência do 

domicílio bancário, deverão atualizar os dados 

bancários no Cadastro de Empresas da Anvisa 

impreterivelmente até o dia 31/8/2018. O 

pagamento será realizado até 31/10/2018. 

Atualização de dados cadastrais 
Para atualizar os dados bancários, as empresas 

deverão acessar o Cadastro de Empresas no portal 

da Anvisa, link:  

 http://portal.anvisa.gov.br/cadastramento-de-

empresa, ou pelo caminho www.anvisa.gov.br > 

serviços da Anvisa (barra cinza horizontal) > 

empresas > cadastramento de empresas > 

acesse o serviço.  Para saber mais: ANVISA 

Logística Reversa de 
Embalagens em Geral 

O evento irá atualizar as indústrias com relação 

aos instrumentos legais, os riscos e as penalidades 

envolvidas no seu não cumprimento. 

Adicionalmente irá orientar as empresas sobre 

como participar do Acordo Setorial de 

Embalagens em Geral, junto ao Ministério do 

Meio Ambiente, esclarecendo dúvidas sobre seu 

funcionamento, conceitos envolvidos, metas, 

obrigações e benefícios. 

 Dia 10 de outubro de 2018, das 13h30 às 17h - Centro 

de Eventos FIERGS - Salão de Convenções  

Realização: IEL - Núcleo Regional do Instituto 

Euvaldo Lodi do Rio Grande do Sul com Apoio: 

ASLORE - Associação de Logística Reversa de 

Embalagens, CONAGRO – Conselho da Agroindústria e 

CODEMA - Conselho de Meio Ambiente 

Inscrições gratuitas | Vagas limitadas 

 
 

QUAIS OS IMPACTOS 
DA ERA DIGITAL 

NAS INDÚSTRIAS? 
Conheça os avanços atuais de projetos e 
conceitos relacionados à 
produtividade, avanços tecnológicos e 
seus impactos na gestão de pessoas, 
processos, logística e modelos de 
negócio em geral, no contexto da 
indústria 4.0. 
A Academia da Indústria oferece 
mecanismos e ferramentas para 
estruturação de ações e projetos que 
otimizem e ampliem a capacidade de 
seus processos e negócios na geração de 
valor. 
* Data de Início: 05/09/2018 – Demais 
Módulos Sob Consulta 
* Local: CEDEM –Avenida Cristóvão 
Colombo, 2948 – 8º andar, Porto Alegre / 
RS 
* Carga Horária: 64 horas/aula 
Saiba mais e inscreva-se: 33261005 

atendimento@cedem.com.
br    www.cedem.com.br 

 
 

 

CBPF de cosméticos 

e saneantes será 

enviado por sistema 
O documento será 

encaminhado, via Ofício 

Eletrônico, por meio do 

Datavisa. Com isso, haverá 

redução de tempo de 

recebimento pelas empresas. 

A medida vai permitir que as 

empresas recebam o 

documento em menor tempo e 

com maior segurança. O 

envio pelos Correios não será 

mais realizado. Os 

certificados CBPF são 

assinados pela Gerente-Geral 

de Inspeção e Fiscalização 

Sanitária da Anvisa. No caso 

de dúvidas ou necessidade de 

informações adicionais, entre 

em contato com a Agência por 

meio de um dos canais de 

atendimento da Anvisa. 
Saiba mais: ANVISA 
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