
Da Natureza

da Agência

Art. 1º A Anvisa é uma autarquia sob regime especial. Consequentemente é uma

entidade com personalidade jurídica de Direito Público da Administração Indireta da União.

Art. 1º, § 1º – A natureza de autarquia especial conferida à Agência é caracterizada:

i. pela independência administrativa

A vinculação da ANVISA ao Ministério da Saúde não prejudica sua independência

administrativa. Essa vinculação, decorrente do Poder de Tutela que confere ao Ministério

apenas a possibilidade de exercer, em certo grau, controle sobre essa entidade, para a garantia

da observância de suas finalidade institucionais. Pode-se afirmar, portanto, que a ANVISA

atuará de forma independente e técnica, não submetendo suas decisões a interesses políticos e 

tendo autoridade final, no âmbito administrativo, nas matérias de sua competência.

Garantia de Independência – Art. 4º da Lei n. 9.782/1999 –  A Agência atuará como 
entidade administrativa independente, sendo-lhe assegurada , nos termos desta Lei,

as prerrogativas necessárias ao exercício adequado de suas atribuições.

Das Finalidades Institucionais da ANVISA – Art. 5º da Lei n. 9.782/1999 
A Agência terá por finalidade institucional promover:

a. a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e
da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive

dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.

b. o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

ii. pela estabilidade de seus dirigentes

Hoje, há apenas 5 Diretores; mas a Lei, em tese, possibilita que haja mais.

Art. 10 da Lei n. 9.782/1999 – A gerência e a administração da Agência serão exercidas por uma 
Diretoria Colegiada, composta por até cinco membros , sendo um deles o seu Diretor-Presidente.

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. 12 da Lei n. 9.782/1999).

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 descumprimento injustificado 
do contrato de gestão implicará a exoneração do

Diretor-Presidente , pelo Presidente da República , mediante

solicitação do Ministro de Estado da Saúde.

iii. pela autonomia financeira

A autonomia financeira das

autarquias locais assenta,

principalmente, nos seguintes

poderes dos seus órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano,

orçamentos e outros documentos previsionais, bem

como elaborar e aprovar os correspondentes

documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu patrimônio, bem como

aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente

lhes estejam atribuídos, no caso da ANVISA,

cobrar a Taxa de Fiscalização Sanitária;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das

receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;
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Noções Gerais

sobre a Anvisa

Da extinção da

Secretaria de

Vigilância Sanitária

Art. 30.  Constituída a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com a

publicação de seu regimento interno pela Diretoria Colegiada, ficará a

Autarquia, automaticamente, investida no exercício de suas

atribuições, e extinta a Secretaria de Vigilância Sanitária.

Vinculação

Art. 1º  A Agência Nacional de Vigilância

Sanitária vincula-se ao Ministério da Saúde.

A vinculação da ANVISA ao Ministério da Saúde não prejudica sua

independência administrativa. Essa vinculação, decorrente do Poder

de Tutela que confere ao Ministério apenas a possibilidade de

exercer, em certo grau, controle sobre essa entidade, para a garantia

da observância de suas finalidade institucionais. Pode-se afirmar,

portanto, que a ANVISA atuará de forma independente e técnica, não

submetendo suas decisões a interesses políticos e tendo autoridade

final, no âmbito administrativo, nas matérias de sua competência.

Garantia de Independência – Art. 1º, § 2º – A Agência atuará 
como entidade administrativa independente, sendo-lhe

assegurada , nos termos desta Lei, as prerrogativas

necessárias ao exercício adequado de suas atribuições.

Da sede e foro
Art. 1º, § 3º A Agência tem sede e foro no Distrito Federal.

Do prazo de duração

Art. 1º, § 3º A Agência tem prazo

de duração indeterminado.

Do território de atuação

Art. 1º, § 3º A Agência tem atuação

em todo território nacional.

Das Finalidades Institucionais da Anvisa -Art. 2º-

A Agência terá por finalidade institucional promover:

a. a proteção da saúde da população, por intermédio do controle sanitário da produção e
da comercialização de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, inclusive

dos ambientes, dos processos, dos insumos e das tecnologias a eles relacionados.

b. o controle de portos, aeroportos e de fronteiras.

Da celebração de convênios e da contratação de especialistas

Art. 32-A da Lei n. 9.782/1999 – A Agência Nacional de Vigilância Sanitária poderá, 
mediante celebração de convênios de cooperação técnica e científica, solicitar a execução de

trabalhos técnicos e científicos, inclusive os de cunho econômico e jurídico, dando preferência 

às instituições de ensino superior e de pesquisa mantidas pelo poder público e organismos 

internacionais com os quais o Brasil tenha acordos de cooperação técnica.

Art. 48 do DECRETO – A Agência poderá contratar especialistas para a 
execução de trabalhos nas áreas técnica, científica, econômica e jurídica,

por projetos ou prazos limitados , observada a legislação em vigor.
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