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CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – 4

Art. 4º Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regula-
mentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam 
risco à saúde pública.

1. Dos Bens e Produtos Sujeitos ao Controle

Art. 4º, § 1º - Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle 
e fiscalização sanitária pela Agência:

 
I – medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais 
insumos, processos e tecnologias;

II – alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, 
suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes 
orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários;

III – cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;

IV – saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfesta-
ção em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos;

V – conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico;

VI – equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos, 
hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem;

VII – imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;

VIII – órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes 
ou reconstituições;

IX – radioisótopos para uso diagnóstico in vivo, radiofármacos e produ-
tos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia;

X – cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, 
derivado ou não do  tabaco; 

XI – quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à 
saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou 
ainda submetidos a fontes de radiação.

Produtos, 
Serviços e 
Instalações 
sujeitos ao 
controle da 

ANVISA
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2. Dos Serviços sujeitos ao controle da ANVISA

Art. 4º, § 2º - Consideram-se 
serviços submetidos ao controle e 
fiscalização sanitária pela Agência

a. aqueles voltados para a atenção ambulatorial, 
seja de rotina ou de emergência
b. os realizados em regime de internação
c. os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico
d. aqueles que impliquem a incorporação de novas 
tecnologias

3. Das instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes 
e procedimentos sujeitos ao controle da ANVISA

Art. 4º, § 3º - Sem prejuízo do disposto nos §§ 1º e 2º deste artigo, 
submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, 
equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvi-
dos em todas as fases de seus processos de produção dos bens e 
produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a 
destinação dos respectivos resíduos.

Art. 8º, § 8º da Lei n. 9.782/1999 - Consideram-se serviços e instalações 
submetidos ao controle e fiscalização sanitária aqueles relacionados com 
as atividades de portos, aeroportos e fronteiras e nas estações aduaneiras 
e terminais alfandegados, serviços de transportes aquáticos, terrestres e 
aéreos.

IMPORTANTE: O rol de serviços e produtos é EXEMPLIFICATIVO 
(numerus apertus)

Art. 4º, § 4º - A Agência poderá regulamentar outros produtos e servi-
ços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcan-
çados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.
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CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – 5

Art. 5º A Agência terá a seguinte estrutura básica: 

I – Diretoria Colegiada;
II – Procuradoria;
III – Corregedoria; 
IV – Ouvidoria;
V – Conselho Consultivo.

Parágrafo único. O regimento interno disporá sobre a estruturação, 
atribuições e vinculação das demais unidades organizacionais.

Da direção da ANVISA e 
composição da DC

Art. 6º A Agência será dirigida por uma Direto-
ria Colegiada, composta por 5 (cinco) Diretores, 
sendo um dos quais o seu Diretor-Presidente.

CUIDADO: A Lei n. 9.782/1999, no art. 10, 
caput, dispõe que a DC será "composta por até 
cinco membros", que, em tese, possibilita que a 
ANVISA tenha uma DC com mais de 5 membros.

Sobre o Diretor
Presidente

Art. 7º O Diretor-Presidente da Agência será designado 
pelo Presidente da República, dentre os membros da 
Diretoria Colegiada, e investido na função por três 
anos, ou pelo prazo que restar de seu mandato, admi-
tida uma única recondução por três anos.

IMPORTANTE: Para ocorrer a recondução, também é 
necessária a aprovação do Senado.

Substituto Legal
do Presidente

Art. 13, Parágrafo único - O Ministro de Estado da Saúde 
indicará um Diretor para substituir o Diretor-Presidente em 
seus impedimentos.

Das reuniões e
deliberações da DC

Art. 11, A Diretoria

Quórum mínimo para início dos trabalhos

a. reunir-se-á com a presença de, pelo menos, três 
Diretores, dentre eles o Diretor-Presidente ou seu 
substituto legal 

Maioria simples de 50% + 1 dos presentes na reunião

b. deliberará por maioria simples

Seção II 
Da 

Estrutura 
Básica
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Dos requisitos 
para ser Diretor 
da ANVISA

Art. 6, § 1º Os 
Diretores serão

a. brasileiros (natos ou naturalizados)
b. indicados e nomeados pelo Presidente da República, 
após aprovação prévia do Senado Federal.

Art. 84, XIV da CF - Compete privativamente ao Presi-
dente da República nomear, após aprovação pelo Senado 
Federal (...) outros servidores, quando determinado em lei.
Art. 52, III, "f" da CF - Compete privativamente ao 
Senado Federal aprovar previamente, por voto secreto, 
após arguição pública, a escolha de titulares de outros 
cargos que a lei determinar.

Do mandato dos
Diretores da Anvisa

Art. 6º, § 1º - Os Diretores cumprirão mandatos de três 
anos, não coincidentes.

Da recondução
dos Diretores

Art. 6º, § 2º - Os Diretores poderão ser reconduzidos, uma 
única vez, pelo prazo de três anos, pelo Presidente da 
República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.

IMPORTANTE: Para ocorrer a recondução, também é 
necessária a aprovação do Senado.

Da vacância do cargo de
Diretor e do mandato 
do novo Diretor

Art. 6º, § 3º Na hipótese de vacância de membros da 
Diretoria, o novo Diretor será nomeado para cumprir 
período remanescente do respectivo mandato.

Exemplo: Se um Diretor morrer após 2 anos de 
mandato, o novo Diretor que o suceder apenas com-
pletará o período remanescente do respectivo man-
dato, ou seja, seu mandato será de apenas 1 ano. 
Ressalte-se, contudo, que esse novo Diretor também 
terá de ser aprovado pelo Senado. Ao fim do ano de 
mandato, ele poderá ser reconduzido para um man-
dato subsequente de 3 anos, desde que seja apro-
vado pelo Senado.

Da estabilidade 
dos Diretores

Segundo o art. 1º, § 1º do DECRETO, uma das caracte-
rísticas da ANVISA como autarquia especial é justamente a 
estabilidade de seus dirigentes.

A estabilidade é garantida após os quatro meses iniciais 
do mandato. Durante esse período, o Diretor poderá ser 
exonerado imotivadamente. Após os quatro meses iniciais 
de mandato, será assegurado seu pleno e integral exercício, 
ou seja, ser-lhe-á assegurada a estabilidade no cargo até o 
fim do mandato, que é de 3 (três) anos (Art. 8º).

Seção III 
Da Diretoria 
Colegiada 

(DC)

Visão 
Geral
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IMPORTANTE: Após adquirir a 
estabilidade, a perda do cargo 
só se dará nos seguintes casos

a. prática de ato de improbidade administrativa
b. condenação penal transitada em julgado
c. descumprimento injustificado do contrato de 
gestão da autarquia

Art. 20 da Lei n. 9.782/1999 - O descumpri-
mento injustificado do contrato de gestão impli-
cará a exoneração do Diretor-Presidente, 
pelo Presidente da República, mediante soli-
citação do Ministro de Estado da Saúde.

Observação: O art. 9º, § 3º, também estabelece a perda do cargo ao Diretor como 
punição se, durante do mandato, praticar determinados atos. O próximo mapa 
detalha melhor essas hipóteses.

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – 6

1. Durante o
    mandato

A. Hipóteses

a. Art. 9º Aos dirigentes da Agência é vedado o exercício de 
qualquer outra atividade profissional, empresarial, sindical ou 
de direção político-partidária.

IMPORTANTE (Art.9, § 2º) – A vedação de que trata o caput 
desse artigo NÃO se aplica aos casos em que a atividade 
profissional decorra de vínculo contratual mantido com 
entidades públicas destinadas ao ensino e à pesquisa, 
inclusive com as de direito privado a elas vinculadas. 

b. Art. 9º, § 1º - É vedado aos dirigentes, igualmente, ter interesse, 
direto ou indireto, em empresa relacionada com a área de atuação 
da Vigilância Sanitária, prevista na Lei n. 9.782, de 1999.

B. Consequências pelo 
descumprimento
destas vedações

Art. 9º, § 3º - No caso de descumprimento da 
obrigação prevista no caput e no § 1º deste artigo, 
o infrator:

a. perderá o cargo
b. sem prejuízo de responder as ações cíveis e 
penais competentes

2. Após o fim 
do mandato

Art. 10. Até um ano após deixar o cargo, é vedado ao ex-diri-
gente representar qualquer pessoa ou interesse perante a Agência.

Parágrafo único. No prazo estipulado no caput, é vedado, ainda, 
ao ex-dirigente utilizar em benefício próprio informações privile-
giadas obtidas em decorrência do cargo exercido, sob pena de 
incorrer em ato de improbidade administrativa.

Quarentena

Das Vedações 
aplicadas aos 

Dirigentes
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A DC como
última instância
administrativa 

da ANVISA

Art. 11, § 2º - Dos atos praticados pelas unidades organizacionais da 
Agência, caberá recurso à Diretoria Colegiada, com efeito suspensivo 
(1), como última instância administrativa(2).

1- A palavra final dentro da ANVISA compete à DC. Contra a decisão de 
qualquer outra unidade da agência, cabe recurso à DC. Esse recurso tem 
efeito suspensivo; isso significa que a decisão recorrida NÃO poderá ser 
executada enquanto o recurso estiver sob a apreciação da DC.

2- A irrecorribilidade das decisões da DC decorre da independência admi-
nistrativa da ANVISA, prevista no art. 1º, § § 1º e 2º do DECRETO. Isso 
significa que não cabe recurso administrativo das decisões da DC para 
qualquer outro órgão da administração, nem mesmo para o Ministério da 
Saúde.

IMPORTANTE - É possível, no entanto, recorrer ao Judiciário em casos 
de lesão ou ameaça a Direito.

Art. 5º, XXXV da CF - A lei não excluirá da apreciação do Poder Judi-
ciário lesão ou ameaça a Direito.

Art. 11, § 3º Os atos decisórios da Diretoria Colegiada serão publicados no Diário 
Oficial da União.

Art. 11. Compete à Diretoria Colegiada, a responsabilidade de analisar, discutir e 
decidir, em última instância administrativa, sobre matérias de competência da 
autarquia, bem como sobre:

I – a administração estratégica da Agência;

Art. 15, I, da Lei n. 9.782/1999 - definir as diretrizes estratégicas da Agência.

II – o planejamento estratégico da Agência;

III – propor ao Ministro de Estado da Saúde as políticas e diretrizes governamen-
tais destinadas a permitir à Agência o cumprimento de seus objetivos (II);

IV – editar normas sobre matérias de competência da Agência (III);

VI – cumprir e fazer cumprir as normas relativas à vigilância sanitária (IV);

VII – elaborar e divulgar relatórios periódicos sobre suas atividades (V);

VIII – julgar, em grau de recurso, as decisões da Agência, mediante provocação 
dos interessados (VI);

IX – encaminhar o relatório anual da execução do Contrato de Gestão e a 
prestação anual de contas da Agência aos órgãos competentes e ao Conselho 
Nacional de Saúde;

Seção III
Da Diretoria 

Colegiada (DC) 
continuação

Da publicação
dos atos da DC

Das competências 
da DC
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X – autorizar o afastamento do País de funcionários para desempenho de ativida-
des técnicas e de desenvolvimento profissional;

XI – aprovar a cessão, requisição, promoção e afastamento de servidores para 
participação em eventos de capacitação lato sensu e stricto sensu, na forma da 
legislação em vigor;

IMPORTANTE - Competências previstas apenas na Lei - Art. 15:

VII – encaminhar os demonstrativos contábeis da Agência aos órgãos competentes;

VIII – elaborar, aprovar e promulgar o regimento interno, definir a área de atuação 
das unidades organizacionais e a estrutura executiva da Agência.

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – 7

Competências do Diretor-Presidente

Observação: O artigo 16 da Lei n. 9.782/1999 também arrola as 
competências da ANVISA. Os incisos em negrito correspondem 
aos incisos do art. 16, que tratam sobre a mesma competência

Art. 13. Ao Diretor-Presidente incumbe:

I – representar a Agência em juízo ou fora dele (I);

II – presidir as reuniões da Diretoria Colegiada (II); 

III – revogado

IV – decidir ad referendum da Diretoria Colegiada as 
questões de urgência (III);

V – decidir em caso de empate nas deliberações da 
Diretoria Colegiada (IV);

VII – revogado;
VIII – encaminhar ao Conselho Consultivo os relatórios 
periódicos elaborados pela Diretoria Colegiada (VI);
X – supervisionar o funcionamento geral da Agência;

Indelegáveis
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XII – elaborar, aprovar e promulgar o regimento interno, 
definir a área de atuação das unidades organizacionais 
e a estrutura executiva da Agência (VIII);

XIII – delegar as competências previstas nos inci-
sos VI a IX e XI;

VI – praticar os atos de gestão de recursos humanos, 
aprovar edital e homologar resultados de concursos públi-
cos, nomear ou exonerar servidores, provendo os cargos 
efetivos, em comissão e funções de confiança, e exercer 
o poder disciplinar, nos termos da legislação em vigor (V);

IX – praticar os atos de gestão de recursos orçamen-
tários, financeiros e de administração, firmar contratos, 
convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos legais, 
bem como ordenar despesas (VII);

XI – exercer a gestão operacional da Agência (IX).

Competências comuns a todos os cinco Diretores

Delegáveis

I – cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares 
no âmbito das atribuições da Agência;
II – zelar pelo desenvolvimento e credibilidade interna e 
externa da Agência e pela legitimidade de suas ações;
III – zelar pelo cumprimento dos planos e programas da 
Agência;
IV – praticar e expedir os atos de gestão administrativa no 
âmbito de suas atribuições;
V – executar as decisões tomadas pela Diretoria Cole-
giada ou pelo Diretor-Presidente.

Art. 12. São atribuições
comuns aos Diretores:

Seção III
Da Diretoria 

Colegiada – DC 
(continuação)
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