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MINISTÉRIO DA SAÚDE

Diploma Ministerial n.º 20/2022

de 9 de Fevereiro 

Tornando-se necessário estruturar as unidades orgânicas                    
da Autoridade Nacional Reguladora de Medicamentos, Instituto 
Público, abreviadamente designada por ANARME, IP., no uso das 
competências que lhe são atribuídas, nos termos do artigo n.º 45 do 
Decreto n.º 115/2020, de 31 de Dezembro, que aprova o Estatuto 
Orgânico da ANARME, IP, o Ministro da Saúde determina: 

Artigo 1. É aprovado o Regulamento Interno da ANARME, 
IP, em anexo, que faz parte integrante do presente Diploma 
Ministerial.

Art. 2. O presente Diploma Ministerial entra em vigor na data 
da sua publicação.

Maputo, aos 24 de Agosto de 2021. – O Ministro da Saúde, 
Armindo Daniel Tiago.

Regulamento Interno da Autoridade 
Nacional Reguladora de Medicamentos IP, 

ANARME, IP.
CAPÍTULO I

Disposições Gerais 
ARTIGO 1

(Natureza) 

A Autoridade Nacional Reguladora de Medicamento 
I.P, abreviadamente designada ANARME, IP, é uma 

instituição Pública, de categoria A, doptada de personalidade 
jurídica, autonomia administrativa, financeira e patrimonial,                                              
que desempenha as suas funções em conformidade com a Lei                                                                                                                             
do medicamento, do seu Estatuto Orgânico, do presente 
regulamento interno e demais legislação aplicável.

ARTIGO 2

(Âmbito)

A ANARME, I.P actua nos seguintes domínios:
a) dos medicamentos, vacinas, produtos biológicos                                

e de saúde para uso humano;
b) dos processos de investigação, registo, importação/                         

/exportação, armazenamento, distribuição, transporte, 
controlo da qualidade, comercialização, prescrição, 
dispensa, utilização e regime de preços dos produtos 
descritos na alínea anterior;

c) da farmacovigilância, do exercício da profissão 
farmacêutica e demais profissionais de saúde,                         
do público em geral, da publicidade e da propaganda;

d) das substâncias activas e inactivas, dos excipientes                       
e outros materiais utilizados no fabrico e preparação 
dos produtos descritos na alínea a) deste artigo, bem 
como das embalagens primárias e secundárias;

e) de todos os produtos cuja composição inclua substâncias 
farmacologicamente activas; e

f) das actividades das entidades que intervém nos processos 
referidos na alínea b) e c) deste artigo.

ARTIGO 3

(Sede e representação)

1. A ANARME, IP, tem a sua sede em Maputo e exerce, 
actividade em todo território nacional.

2. A ANARME, IP, pode abrir delegações ou outras formas                 
de representação em qualquer parte do território Nacional 
mediante autorização do Ministro de tutela sectorial, ouvido                                                                                                             
o Ministério que superintende a área das Finanças e o representante 
do Estado na Província em que a delegação será criada.

ARTIGO 4

(Atribuições)

A ANARME, IP, tem como atribuição a regulação, supervisão, 
fiscalização, sancionamento e representação em conformidade 
com a Lei n.º 12/2017, de 8 de Setembro e com o seu Estatuto 
Orgânico.

ARTIGO 5

(Competências da ANARME, IP)

1. Compete a ANARME, IP:
a) propor ao Governo a definição ou ajuste de políticas                      

de medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos 
e de saúde para uso humano e velar pela sua execução;
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b) pronunciar-se e dar parecer sobre todas as questões 
relativas ao medicamento, vacinas e outros produtos 
biológicos e de saúde para uso humano;

c) regular, supervisionar e fiscalizar o uso de medicamentos, 
vacinas e outros produtos biológicos e de saúde para 
o uso humano;

d) sancionar a má produção, distribuição e comercialização 
do medicamento, vacinas e outros produtos biológicos 
e de saúde para uso humano;

e) elaborar e manter actualizado o Formulário Nacional                
do Medicamento, Lista dos Medicamentos Essenciais 
e de Outros Insumos;

f) avaliar e recomendar à decisão do Ministro                                             
que superintende a área da Saúde, sobre os pedidos                       
de registos de medicamentos, vacinas, produtos 
biológicos e de saúde e emitir os competentes 
certificados;

g) controlar a qualidade dos medicamentos, vacinas 
produtos biológicos e de saúde para uso humano em 
circulação no País;

h) proceder a instrução de processos relativos aos pedidos 
de licenciamento na área farmacêutica;

i) promover a investigação e produção nacional                                         
de medicamento, vacinas e produtos biológicos e de 
saúde de uso humano;

j) assegurar o controlo de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas conforme o estabelecido nas convenções 
internacionais;

k) proceder ao registo de profissionais da Área Farmacêutica;
l) garantir a Farmacovigilância;
m) propor a fixação de preços de medicamentos, vacinas 

produtos biológicos e de saúde para o uso humano;
n) promover o uso racional dos medicamentos; e
o) Organizar e realizar a inspecção farmacêutica.

2. Compete ainda a ANARME, IP:

a) promover o acesso dos profissionais de saúde                                        
e consumidores às informações necessárias a utili-
zação racional de medicamentos, vacinas, produtos 
biológicos e de saúde para uso humano;

b) fiscalizar e inspeccionar as Boas Práticas (Boas práticas 
clínicas, Boas Práticas de Fabrico, Boas Práticas de 
Distribuição, entre outras) nos estabelecimentos que 
actuam na área farmacêutica e garantir as respectivas 
certificações conforme aplicável;

c) autuar em caso do cometimento de infracções na área dos 
medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos    
e de saúde para uso humano;

d) avaliar, controlar e recomendar à decisão do Ministro 
que superintende a área da Saúde, sobre os pedidos                              
de pós-registo de medicamentos e emitir os competentes 
certificados;

e) formar e qualificar os recursos Humanos;
f) realizar a monitoria da qualidade pós-comercialização dos 

medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos         
e de saúde para uso humano;

g) garantir a aprovação e implementação de uma política 
de preços de medicamentos, vacinas e outros produtos 
biológicos e de saúde para uso humano;

h) elaborar propostas de normação sobre as práticas 
de divulgação de produtos e informação médico-
farmacêutica,  junto as unidades sanitárias                                                
e profissionais de saúde;

i) regular, fiscalizar e decidir sobre os ensaios clínicos;

j) monitorar o consumo e utilização de medicamentos, 
vacinas e outros produtos biológicos para o uso 
humano;

k) definir as regras necessárias para o reconhecimento                             
e à aplicação de decisões regulamentares, emanadas por 
outros órgãos reguladores e organismos internacionais; e

l) estabelecer a cooperação com órgãos reguladores 
de medicamentos de outros países, com vista ao 
prosseguimento de objectivos e interesses comuns, 
bem como implementar os instrumentos legais 
internacionais, convenções e acordos relacionados 
com os subsectores da área farmacêutica no seu âmbito 
de actuação.

ARTIGO 6

(Tutela)

1. A ANARME, IP, é tutelada sectorialmente pelo Ministro 
que superintende a área da Saúde e financeiramente, pelo Ministro 
que superintende a área das Finanças.

2. A tutela sectorial compreende a prática dos seguintes actos: 

a) aprovar as políticas gerais, os planos anuais e plurianuais, 
bem como os respectivos orçamentos; 

b) aprovar o Regulamento Interno da ANARME, IP;
c)  propor o quadro de pessoal para aprovação pelo órgão 

competente; 
d) proceder ao controlo do desempenho, em especial 

quanto ao cumprimento dos fins e dos objectivos 
estabelecidos; 

e) revogar ou extinguir os efeitos dos actos ilegais praticados 
pela ANARME, IP, nas matérias da sua competência;

f) exercer acção disciplinar sobre os membros dos órgãos 
da ANARME, IP, nos termos da legislação aplicável;

g) nomear os administradores da ANARME, IP, excepto 
o seu Presidente;

h) ordenar a realização de acções de inspecção, fiscalização 
ou auditoria dos actos praticados pelos órgãos da 
ANARME, IP;

i) ordenar a realização de inquéritos ou sindicâncias nos 
serviços; 

j) propor a entidade competente a nomeação do órgão 
máximo da ANARME, IP, nos termos previstos no seu 
Estatuto Orgânico e na legislação aplicável;

k) aprovar todos os actos que carecem de autorização prévia 
da tutela sectorial; e

l) praticar todos os actos de controlo da legalidade.

3. A tutela financeira compreende a prática dos seguintes actos:

a) aprovar os planos de investimento nos termos da 
legislação aplicável; 

b) aprovar alienação de bens próprios, observando                              
a legislação vigente;

c) proceder ao controlo do desempenho financeiro, em 
especial quanto ao cumprimento dos fins e dos 
objectivos estabelecidos e quanto à utilização dos 
recursos postos a sua disposição;

d) aprovar a contratação dos empréstimos externos                              
e internos de créditos correntes com a obrigação                      
de reembolso até 2 anos;

e) ordenar a realização de inspecções financeiras;
f) praticar outros actos de controlo financeiro nos termos 

do diploma de criação e demais legislação aplicável; e 
g) exercer outros poderes conferidos por Lei.
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ARTIGO 7

(Princípios orientadores da regulamentação farmacêutica)

Os princípios orientadores da ANARME, IP, consubstanciam-
se nas Boas Práticas Regulamentares que consistem em:

a) universalidade de cobertura, em todos os níveis                           
de atenção;

b) equidade no acesso aos medicamentos, vacinas e outros 
produtos biológicos e de saúde;

c) garantia da qualidade, inocuidade e eficácia dos 
medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos 
para uso humano;

d) utilização do critério epidemiológico para selecção dos 
medicamentos essenciais;

e)  fortalecimento da complementaridade entre                                                 
o sector público e privado na produção, importação                                   
e comercialização de medicamentos; 

f) excelência e auto avaliação contínua;
g) respeito pelos códigos da ética e deontologia profissional;
h) transparência, Imparcialidade e prestação de contas;
i) promoção da gestão participativa e da capacidade                        

de inovação;
j) legalidade, consistência e proporcionalidade; e
k) flexibilidade, eficiência e eficácia.

CAPÍTULO II

Sistema Orgânico
SECÇÃO I

Órgãos 

ARTIGO 8

(Órgãos da ANARME, IP)

1. São órgãos da ANARME, IP:
a) o Conselho da Administração;
b) o Conselho Fiscal;
c) o Conselho Consultivo;
d) o Conselho Técnico; e
e) o Fórum Consultivo da ANARME, IP.

2. Integram ainda os seguintes órgãos da ANARME, IP,                                                                                              
as Comissões Técnicas Especializadas, que são órgãos 
consultivos da ANARME, IP, constituídos por personalidades 
com qualificações e experiência comprovada, nas áreas de 
intervenção da ANARME, IP, e actuam com independência 
técnica e científica, de acordo com as respectivas competências.

3. O modo de organização e funcionamento das Comissões 
Técnicas especializadas são estabelecidos em regulamentos 
específicos, a serem aprovados pelo Ministro que superintende 
a área da saúde. 

SECÇÃO II

(Conselho de Administração da ANARME, IP)

ARTIGO 9

(Composição, Nomeação e Mandato)

1. O Conselho de Administração da ANARME, IP, é o órgão 
de coordenação e gestão das actividades, constituído por três 
administradores executivos, sendo um deles presidente.

2. Os membros do Conselho de Administração são escolhidos 
de entre pessoas de reconhecida idoneidade, capacidade                                     
e experiência bem como combinação dos campos de conhecimento 
técnico da regulamentação farmacêutica, tecnologia e ciências 
farmacêuticas, farmacologia, toxicologia, química, microbiologia, 
fisiologia, bioquímica e outras ciências afins, relativas ao sector 
da farmácia e do medicamento.

3. O Presidente do Conselho de Administração é nomeado pelo 
Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro que superintende 
a área da saúde.

4. Os restantes membros do Conselho de Administração são 
seleccionados em concurso público aberto para efeito e nomeados 
pelo Ministro que superintende a área da saúde.

5. Os membros do Conselho de Administração são designados 
por mandato individual de 4 anos podendo ser renovável uma 
única vez.

6. O mandato dos membros do Conselho de Administração 
pode cessar antes do seu termo por decisão fundamentada da 
entidade competente para os nomear, com base em justa causa, 
sem direito a qualquer indemnização ou compensação.

ARTIGO 10

(Competências do Conselho de Administração)

 Compete ao Conselho de Administração da ANARME, IP:

a) elaborar os planos anuais e os respectivos orçamentos, 
plurianuais de actividades e assegurar a respectiva 
execução;

b) acompanhar e avaliar sistematicamente actividade 
desenvolvida, designadamente a utilização dos meios 
postos à sua disposição e os resultados atingidos;

c) elaborar o relatório de actividades;
d) elaborar o balanço, nos termos da legislação aplicável;
e) autorizar realização das despesas e a contratação 

de serviços de assistências técnica nos termos da 
legislação aplicável;

f) convocar e presidir as reuniões do conselho de admi-
nistração e assegurar o seu funcionamento;

g) aprovar os projectos de regulamentos previstos                             
no estatuto orgânico e os que sejam necessários                        
ao desempenho das atribuições;

h) praticar os demais actos de gestão decorrente da 
aplicação do estatuto orgânico necessários ao bom 
funcionamento de serviços; 

i) estudar e analisar quaisquer outros assuntos de natureza 
técnica e científico relacionado com o desenvolvimento 
das actividades da ANARME, IP;

j) harmonizar as propostas dos relatórios do balanço 
periódico do Plano Económico e Social; e

k) exercer outros poderes que constem do regulamento 
interno e demais legislação aplicável.

ARTIGO 11

(Funcionamento)

1. O Conselho de Administração reúne ordinariamente                         
de quinze em quinze dias e extraordinariamente sempre que                    
o presidente o convoque ou por solicitação de um dos membros.

2. As sessões do Conselho de Administração são convocadas 
com uma antecedência mínima de 7 dias, mediante indicação 
da agenda que especificará os assuntos a serem discutidos,                                  
o dia, a hora, o local da reunião e a distribuição dos documentos 
necessários.

3. Todas as deliberações deverão ser lavradas em acta a ser 
aprovada e assinada por todos os membros presentes na respectiva 
sessão.

4. O Conselho de Administração só pode deliberar validamente 
estando presente a maioria dos seus membros, sendo as suas 
deliberações de carácter vinculativo.

5. Cada membro tem direito a um voto, não sendo admitidos 
votos por procuração. 
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6. O Presidente do Conselho de Administração tem voto                       
de qualidade em caso de empate.

7. Podem ser convidados a participar nas sessões do Conselho 
de Administração outros quadros da instituição e especialistas 
da área de medicamentos e vacinas, em função das matérias 
agendadas. 

ARTIGO 12

(Competências do Presidente do Conselho de Administração)

Compete ao Presidente do Conselho de Administração:

a) dirigir a ANARME, IP;
b) presidir as reuniões do Conselho de Administração                         

e assegurar o funcionamento da ANARME, IP;
c) executar e fazer cumprir a lei, as resoluções e deliberações 

do Conselho de Administração;
d) coordenar a elaboração do plano anual da actividade                      

da ANARME, IP;
e) exercer os poderes de Direcção, gestão e disciplina                   

do pessoal;
f) representar a ANARME, IP, em juízo ou fora dele;
g) controlar a arrecadação das receitas da ANARME, IP; 
h) supervisionar técnica e administrativamente a instituição, 

as actividades pertinentes à fiscalização do cumprimento 
da legislação e procedimentos relativos à realização 
das actividades da farmácia e os actos administrativos 
de gestão e administração do pessoal;

i) convocar às reuniões do Conselho de Administração;
j) coordenar a actividade do Conselho de Administração;
k) exercer os poderes de direcção, gestão e de aplicação                

de sanção disciplinar do pessoal;  
l) nomear os Delegados Regionais, Chefes de Gabinetes, 

Chefes de Departamentos Centrais Autónomos, Chefes 
de Departamentos Centrais e Chefes de Repartições 
Centrais;

m) assegurar as relações da ANARME, IP, com o Governo 
e com as demais entidades públicas e privadas;

n) representar a ANARME, IP, na outorga dos contratos, 
salvo quando a lei exija outra forma de representação; e

o) realizar outras actividades que lhe sejam acometidas pela 
legislação aplicável.

ARTIGO 13

(Estrutura do Conselho de Administração)

1. O Conselho de Administração é composto por um 
presidente, um administrador da área Área Técnico-Científica 
e um administrador para a Área das Operações e Pesquisa 
Farmacêutica.

2. No geral, aos administradores compete:

a) Supervisionar todas as actividades das respectivas áreas 
que lhe são adstritas;

b) Assegurar o cumprimento das normas e metas 
estabelecidas;

c) Emitir pareceres técnicos sempre que necessário                               
ou solicitado;

d)  Assegurar a elaboração de relatórios sobre                                                     
o desenvolvimento de actividades; 

e) Assegurar a aplicação dos regulamentos em vigor; e
f) Realizar outras actividades que lhe sejam acometidas pela 

legislação aplicável.

SECÇÃO III

Conselho Fiscal 

ARTIGO 14

(Composição, nomeação e mandato)

1. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pelo controlo                    
da legalidade da regularidade e boa gestão financeira e patrimonial 
da ANARME, IP.

2. O Conselho Fiscal é composto por 3 membros sendo                            
1 presidente e 2 vogais, representando a área de tutela financeira, 
da administração estatal e função pública e do sector da saúde.

3. Os membros de Conselho Fiscal são nomeados por despacho 
conjunto dos Ministros que superintendem as áreas da Economia e 
Finanças, da Administração Estatal e Função Pública e da Saúde.

4. O Presidente do Conselho Fiscal representa o Ministério 
de tutela financeira.

5. O mandato dos membros do Conselho Fiscal é de 3 anos, 
podendo ser renovável uma única vez por igual período.

ARTIGO 15

(Competências do Conselho Fiscal)

1. Compete ao Conselho Fiscal:  
a) acompanhar e controlar com regularidade o cumprimento 

das leis e decretos aplicáveis, a execução orçamental, 
a situação económica, financeira e patrimonial da 
ANARME, IP;

b) analisar a contabilidade da ANARME, IP;
c) proceder a verificação prévia e dar o respectivo parecer 

sobre o orçamento, suas revisões e alterações, bem 
como sobre o plano de actividades na perspectiva da 
sua cobertura orçamental;

d) emitir pareceres sobre os relatórios de gestão, de exercício 
e da conta de gerência, incluindo os documentos de 
certificação legal de contas;

e) emitir pareceres para a aquisição, arrendamento, 
alienação e oneração de bens móveis e imóveis                                         
da ANARME, IP; 

f) emitir parecer sobre aceitação de doações, heranças                   
ou legados;

g) manter o Conselho de Administração da ANARME, 
IP informado sobre os resultados das verificações                          
e exames que proceda; 

h) elaborar relatórios periódicos da sua acção fiscalizadora, 
incluindo um relatório anual global;

i) propor ao Ministro de tutela financeira e ao Conselho 
de Administração a realização de auditorias internas 
quando se revelar necessário ou conveniente;

j) verificar, fiscalizar e apreciar a legalidade da organização 
e funcionamento da ANARME, IP;

k) avaliar a eficiência, eficácia e efectividade dos processos 
de desconcentração e descontracção das competências 
e verificar o seu funcionamento; 

l) verificar a eficácia dos mecanismos e técnicas adoptadas 
pela ANARME, IP, para atendimento e serviços 
públicos;

m) fiscalizar a aplicação do Estatuto Orgânico da ANARME, 
IP, do Estatuto Geral do Funcionário e Agente                                                     
do Estado e demais legislações relativas ao pessoal, 
ao procedimento administrativo e ao funcionamento 
da ANARME, IP, e outra legislação de carácter geral 
aplicável a administração pública;

n) aferir o grau de resposta dado pela ANARME, IP,                          
as solicitações dos cidadãos ou da classe servida;
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o) averiguar o nível de alinhamento dos planos de actividade 
adoptados e implementados pela ANARME, IP, com 
os objectivos e prioridades do governo;

p) aferir o grau de observância das instruções técnicas                          
e  me todo lóg icas  emi t idas  pe lo  Min i s t ro                                                                                          
que superintende a área da Saúde;

q) aferir o grau de alcance das metas periódicas definidas 
pela ANARME, IP, bem assim, pelo Ministro que 
superintende a área da saúde; e

r) pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam submetidos 
pelo Conselho de Administração da ANARME, 
IP, Tribunal Administrativo e pelas entidades 
que integram o subsistema de controlo interno                                                   
da administração financeira do Estado.

2. Os membros do Conselho Fiscal participam obrigatoriamente 
nas reuniões do Conselho de Administração em que se aprecia               
o relatório de contas e a proposta de orçamento.

ARTIGO 16

(Funcionamento do Conselho Fiscal)

1. O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente uma vez em cada 
trimestre mediante convocação formal do respectivo presidente e 
extraordinariamente sempre que se mostre necessário ou a pedido 
da maioria dos seus membros.

2. As deliberações do conselho fiscal são tomadas por 
maioria de votos, incluindo do seu presidente, tendo este voto 
de qualidade.

3. O Conselho Fiscal pode fazer-se assistir por auditores 
externos, ouvido Conselho de Administração.

SECÇÃO IV

Conselho Consultivo

ARTIGO 17

(Composição e Funcionamento do Conselho Consultivo)

1. O Conselho Consultivo é o órgão de coordenação                                      
e de consulta da ANARME, IP, presidido pelo Presidente.

2. O Conselho Consultivo tem a seguinte composição:
a) Membros do Conselho de Administração;
b) Directores de Divisão;
c) Chefes dos Gabinetes de Instituto Público;
d) Chefes de Departamento Central Autónomo; e
e) Delegados regionais.

3. Podem participar no conselho consultivo, na qualidade                  
de convidados, outros especialistas e técnicos em função                              
das matérias a serem debatidas.

4. O Conselho Consultivo reúne ordinariamente uma vez por 
ano, e extraordinariamente, sempre que o presidente o convoque, 
por sua iniciativa ou a pedido da maioria dos membros.

ARTIGO 18

(Competências do Conselho Consultivo)

 Competências ao Conselho Consultivo:
a) apreciar e deliberar sobre as propostas de regulamento 

interno da ANARME, IP, bem como dos anteprojectos 
de diplomas sobre a organização da ANARME, IP,                    
e outros instrumentos legais;

b) acompanhar o desempenho dos planos estratégicos 
desenvolvidos para a ANARME, IP;

c) apreciar a proposta de orçamento anual da ANARME, IP;
d) pronunciar-se sobre o funcionamento da ANARME, IP;

e) pronunciar-se sobre as propostas de contratos a celebrar com 
terceiros, para prestação de serviços a ANARME, IP;

f) acompanhar a gestão de recursos humanos, financeiros              
e patrimoniais da ANARME, IP; e

g) exercer outras atribuições conferidas por Lei.

SECCÃO V

Conselho Técnico

ARTIGO 19

(Composição e funcionamento do Conselho Técnico)

1. O Conselho Técnico é um órgão de consulta de matérias 
técnicas da ANARME, IP, convocado e dirigido pelo 
Administrador para a área técnica, resguardada a prerrogativa 
do presidente, sempre que entender, dirigi-lo pessoalmente.

2. O Conselho Técnico tem a seguinte composição:

a) Administrador para a área técnica;
b) Directores de Divisão;
c) Chefes de Gabinete de Instituto Público;
d) Chefes de Departamento Central Autónomo; e
e) Chefes de Departamento Central.

3. Podem participar nas sessões do Concelho Técnico outros 
convidados bem como técnicos especialistas e entidades a serem 
designadas pelo Administrador para a área técnica, em função 
das matérias a serem tratadas.

4. O Conselho Técnico reúne uma vez por semana                                              
e extraordinariamente sempre que necessário. 

ARTIGO 20

(Competências do Conselho Técnico)

Compete ao Conselho Técnico:
a) coordenar as actividades das Unidades Orgânicas                           

da ANARME, IP;
b) analisar e emitir pareceres sobre a organização 

e programação da realização das atribuições                                            
e competências da ANARME, IP;

c) analisar e emitir pareceres sobre projecto de plano                             
e orçamento das actividades da ANARME, IP;

d) apreciar e emitir pareceres sobre projecto de relatórios 
e balanço de execução do plano e orçamento                                     
da ANARME, IP; e

e) harmonizar as propostas de relatórios do balanço                            
de execução do plano e orçamento da ANARME, IP. 

SECÇÃO VI

Fórum Consultivo da ANARME, IP

ARTIGO 21

(Composição e Funcionamento do Fórum Consultivo)

1. O Fórum Consultivo da ANARME, IP, adiante designado 
por Fórum Consultivo, tem a função de se pronunciar e dar 
parecer, nos termos do presente Diploma, sobre todas as questões 
pertinentes à área farmacêutica.

2. O Fórum Consultivo tem a seguinte composição:
a) presidente da ANARME, IP;
b) os membros do Conselho de Administração                                              

da ANARME, IP;
c) três (3) representantes do Ministério da Saúde à designar 

por despacho do Ministro que superintende a área                  
da Saúde;

d) representante do Ministério da Indústria e Comércio;
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e) representante da Autoridade Tributária;
f) representante da Ordem dos Médicos;
g) representante da Ordem dos Farmacêuticos;
h) representante da Ordem dos Enfermeiros;
i) representante da Associação dos Farmacêuticos;
j) representante da Associação de Farmácias;
k) representante da Associação das Clínicas;
l) representante da Associação dos importadores, 

distribuidores e exportadores por grosso; 
m) representante dos Operadores Económicos; 
n) representante da indústria farmacêutica;
o) representante de Instituições de Investigação Científica, 

envolvidas em ensaios clínicos de medicamentos, 
vacinas ou produtos biológicos;

p) representante das demais associações e instituições com 
intervenção no sector farmacêutico, não mencionado 
nas alíneas anteriores;

q) representante de um Centro de Biotecnologia do Ensino 
Superior; e

r) representante da Autoridade Reguladora da Concorrência. 
3. Podem participar no Fórum consultivo, na qualidade                         

de convidados outras instituições a serem designadas pelo Presidente, 
em função das matérias a serem tratadas. 

4. O Fórum Consultivo é presidido pelo Presidente do Conselho 
de Administração da ANARME, IP.

5. O fórum consultivo reúne, ordinariamente, uma vez por ano 
e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo presidente, 
por sua iniciativa ou por solicitação de um terço dos membros. 

ARTIGO 22

(Competências do Fórum Consultivo)

1. Compete ao fórum consultivo da ANARME, IP:
a) dar parecer sobre os planos anuais e plurianuais                                

de actividades e o relatório de actividades                                            
da ANARME, IP;

b)  dar parecer sobre os regulamentos internos                                                 
da ANARME, IP; 

c) pronunciar-se sobre as questões que lhe sejam submetidas 
pelo conselho de administração ou pelo respectivo 
presidente da ANARME, IP;. 

d) o conselho consultivo pode receber reclamações ou 
queixas do público sobre a organização e funcionamento 
em geral da ANARME, IP, e apresentar ao conselho 
de administração sugestões ou propostas destinadas  a 
fomentar ou aperfeiçoar as actividades da ANARME, 
IP;

e) estabelecer os comités técnicos para o seu funcionamento 
sempre que julgar necessário; e

f) emitir pareceres sobre matérias relacionadas com                             
a regulação do sector farmacêutico.

2. Os pareceres do fórum consultivo não são vinculativos. 

CAPÍTULO III

Estrutura e Funções das Unidades Orgânicas 
ARTIGO 23

(Estrutura Orgânica) 

A ANARME, IP tem a seguinte estrutura:
a) Divisão de Inspecção e Licenciamento de Entidades;
b) Divisão de Avaliação de Medicamentos, Produtos 

Biológicos e de Saúde;
c) Divisão de Farmacovigilância e Ensaios Clínicos;
d) Laboratório Nacional de Comprovação da Qualidade;

e) Divisão de Administração e Recursos Humanos;
f) Gabinete de Pesquisa e Investigação Farmacêutica;
g) Gabinete de Auditoria Interna e Estudos de Projectos;
h) Gabinete Jurídico e Cooperação;
i) Departamento de Planificação;
j)  Departamento de Gestão da Qualidade; 
k)  Departamento de Comunicação e Imagem; e 
l) Departamento de Aquisições.

ARTIGO 24

(Divisão de Inspecção e Licenciamento de Entidades)

1. São funções da Divisão de Inspecção e Licenciamento                     
de Entidades:

a) assegurar o licenciamento dos estabelecimentos 
farmacêuticos e de venda na rede comercial;

b) assegurar o exercício da actividade farmacêutica;
c) realizar vistorias para verificação das condições 

técnicas operacionais aos estabelecimentos previstos                            
nos termos da alínea anterior;

d) licenciar quaisquer actividades de prestação de serviço 
na área de medicamentos;

e) verificar e validar os processos de importação                                             
e exportação;

f) aprovar e monitorar os preços de medicamentos praticados 
no mercado;

g) fiscalizar o exercício da actividade farmacêutica                               
e o cumprimento das Boas Práticas;

h) realizar missões inspectivas a entidades farmacêuticas 
e afins;

i) confiscar as especialidades farmacêuticas postas a venda 
sem autorização ou fora dos locais apropriados;

j) assegurar o controlo de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas conforme o estabelecido nas convenções 
internacionais e demais legislações aplicáveis; 

k) processar e punir as infracções administrativas                                     
que contrarie as leis e regulamentos cuja implementação 
ou supervisão lhe compete, bem como as resultantes 
do incumprimento das suas próprias determinações;

l) colaborar com outras entidades externas na instauração 
e instrução de processos criminais; 

m) adoptar medidas adequadas nomeadamente a interdição, 
inutilização, apreensão e advertência, quando 
necessário, nos termos previsto na lei;

n) melhorar a capacidade de resposta, através da inovação 
e melhoria contínua dos processos de trabalho; e

o) propor normas, directrizes e procedimentos relacionados 
com a área.

2. A Divisão de Licenciamento e Inspecção Farmacêutica, 
é dirigida por um Director de Divisão, apurado em concurso 
público nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração 
da ANARME, IP, a quem se subordina directamente.

3. A Divisão de Licenciamento e Inspecção Farmacêutica 
estrutura-se em:

a) Departamento de Inspecção e Fiscalização; e
b) Departamento de Licenciamento de entidades, importação 

e exportação. 

ARTIGO 25

(Departamento de Inspecção e Fiscalização)

1. São funções do Departamento de Inspecção e Fiscalização:
a) assegurar as actividades e iniciativas necessárias                             

à supervisão, inspecção e verificação da conformidade 
com a legislação em vigor, nas entidades farmacêuticas 
do sector público e privado;



9 DE FEVEREIRO DE 2022 187  

b) fiscalizar e inspeccionar, com ou sem aviso prévio as 
Boas Práticas clínicas, Boas Práticas de Fabrico, Boas 
Práticas de Distribuição, Boas Práticas de dispensa, 
Boas Práticas de Farmacovigilância e outras aplicáveis, 
nos estabelecimentos de pesquisa, desenvolvimento, 
fabrico, distribuição a grosso e a retalho, bem como 
nos serviços farmacêuticos hospitalares públicos                                   
e privados e em outros estabelecimentos que actuam na 
área farmacêutica e garantir as respectivas certificações 
conforme aplicável; 

c) autuar em caso do cometimento de infracções na área                
de medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos        
e de saúde para uso humano;

d) assegurar a fiscalização dos titulares de Autorização 
de Introdução no Mercado (AIM), importadores, 
distribuidores por grosso de medicamentos, farmácias, 
serviços farmacêuticos hospitalares e estabelecimento 
de venda na rede comercial no que diz respeito                               
às condições de acessibilidade aos medicamentos                      
e produtos de saúde; 

e) aprovar e fiscalizar os preços praticados no acto                         
de comercialização dos produtos farmacêuticos no 
mercado nacional;

f) cooperar com órgãos reguladores de medicamentos                   
de outros países na troca de experiência em matérias 
inspectivas, de combate à venda ilícita e contrafacção 
de medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos 
e de saúde bem como na instauração e instrução                        
de processos criminais;

g) assegurar a fiscalização de medicamentos, vacinas                       
e outros produtos biológicos e de saúde para o uso 
humano nas portas de entradas oficiais; 

h) garantir a retirada do mercado os medicamentos, vacinas 
e outros produtos biológicos e de saúde para o uso 
humano, que se mostrem impróprios para consumo;

i) ordenar e fiscalizar o processo de inutilização ou descarte 
de medicamentos, vacinas, produtos biológicos e de 
saúde para o uso humano nocivo; 

j) confiscar as especialidades farmacêuticas postas a venda 
sem autorização, ou fora dos locais apropriados ou não 
autorizados pelas entidades competentes;

k) colectar amostras de medicamentos, vacinas, produtos 
biológicos e de saúde para o uso humano nas entidades 
envolvidas no fabrico, importação, exportação, 
armazenagem, distribuição, dispensa, bem como 
nas portas de entradas oficiais para devida testagem 
analítica;

l) diligenciar para a instrução de procedimentos 
administrativos, civis e/ou criminais nos casos 
aplicáveis;

m) colaborar com outras entidades nas actividades de com-
bate à contrafacção;

n) adoptar medidas de interdição, inutilização, apreensão  
e advertência, quando necessário, nos termos previsto 
na lei; e

o) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                                
e demais legislação aplicável.

2. O Departamento de Inspecção e Fiscalização é dirigido por 
um Chefe de Departamento Central nomeado pelo Presidente do 
Conselho da Administração da ANARME, IP.

3. O Departamento de Inspecção e Fiscalização estrutura-se 
em:

a) Repartição de Inspecção em Boas Práticas; e 
b) Repartição de Fiscalização.

ARTIGO 26

(Repartição de Inspecção em Boas Práticas)

1. São funções da Repartição de inspecção em Boas Práticas:
a) planificar inspecções em boas práticas de fabrico, 

distribuição, farmacovigilância, ensaios clínicos                         
e outras da área farmacêutica;

b) inspeccionar estabelecimentos farmacêuticos nacionais 
e internacionais que se dedicam ao fabrico de 
medicamentos, vacinas e outros produtos de saúde, 
por forma assegurar o cumprimento das Boas Práticas                
de Fabrico de distribuição, farmacovigilância, clínicas 
e outras da área farmacêutica; 

c) emitir relatórios de inspecção e respectivas acções 
correctivas;

d) monitorar o cumprimento das acções correctivas;
e) emitir os certificados de Boas Práticas;
f) manter actualizado o Sistema de Informação relacionado 

às Inspecções em Boas Práticas; e
g) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Inspecção em Boas Práticas é dirigida 
por um Chefe de repartição central nomeado pelo Presidente                               
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 27

(Repartição de fiscalização)

1. São funções da repartição de fiscalização:
a) fiscalizar os estabelecimentos farmacêuticos por forma 

assegurar o cumprimento da Lei e demais normas                            
e procedimentos aplicáveis, incluindo o exercício                                  
da profissão farmacêutica;

b) fiscalizar os materiais promocionais aprovados, rotulagem 
e o folheto informativo dos produtos farmacêuticos;

c) fiscalizar os preços de medicamentos e de produtos                         
de saúde;

d) fiscalizar, inspeccionar e proceder com a libertação 
ou interdição de produtos farmacêuticos nas portas                          
de entradas;  

e) autuar em caso do cometimento de infracções na área dos 
medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos                
e de saúde para uso humano;

f) proceder com a instrução dos processos e propor                                                        
à aplicação de medidas administrativas decorrentes 
de acções de fiscalização;

g) interditar ou suspender as licenças dos estabelecimentos 
farmacêuticos, sempre que no acto da fiscalização                   
se verificar infracções que determinam tal medida;

h) confiscar as especialidades farmacêuticas postas a venda 
sem autorização, ou fora dos locais apropriados ou não 
autorizados pelas entidades competentes;

i) colaborar com outras entidades nacionais e internacionais 
no combate a contrafacção de produtos farmacêuticos;

j) fiscalizar o processo de inutilização ou descarte                             
de medicamentos, vacinas, produtos biológicos e de 
saúde para o uso humano, considerados impróprios 
para o uso humano, de proveniência duvidosa                              
e expirados;

k) recolher amostras de medicamentos, vacinas, produtos 
biológicos e de saúde para o uso humano, no exercício 
das actividades de fiscalização ou de vigilância pós-
comercialização para comprovação de qualidade;
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l) requerer a intervenção policial sempre que necessário; e
m) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

2.A Repartição de fiscalização é dirigida por um Chefe                       
de repartição central nomeado pelo Presidente do Conselho                     
da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 28

(Departamento de Licenciamento de Entidades, Importação                      
e Exportação)

1. São funções do Departamento de Licenciamento Entidades, 
Importação e Exportação:

a) assegurar o licenciamento de Entidades que pretendam 
realizar operações de fabrico e manipulação                                 
de produtos farmacêuticos e de saúde bem como 
importação, distribuição, armazenagem, transporte, 
dispensa a retalho nos serviços farmacêuticos públicos 
e privados e estabelecimentos de venda na rede                          
de comércio geral;

b) licenciar quaisquer entidades que pretendam realizar 
actividades de prestação de serviços na área 
farmacêutica;

c) assegurar o registo de profissionais da área de farmácia 
d) organizar e manter actualizado o registo dos profissionais, 

designadamente os directores técnicos e outras pessoas 
qualificadas, que exercem funções nas Entidades 
referidas na alínea a);

e) assegurar as actividades relacionadas com a autorização de 
importação e exportação, distribuição, comercialização 
e dispensa de medicamentos, vacinas e outros produtos 
biológicos e de saúde para o uso humano;

f) aprovar e publicar os preços de medicamentos, vacinas 
e outros produtos biológicos e de saúde para uso 
humano;

g)  assegurar o controlo de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas segundo o estabelecido na legislação 
nacional e nas convenções internacionais;

h) manter actualizado o Sistema de Informação relativo ao 
licenciamento de entidades e registo de profissionais;

i) supervisionar os processos relativos licenciamento                 
de Entidades nas Delegações Regionais e emitir                     
os respectivos relatórios estatísticos; e

j) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                      
e demais legislação aplicável.

2. O Departamento de Licenciamento Entidades, Importação 
e Exportação é dirigido por um Chefe de Departamento Central 
nomeado pelo Presidente do Conselho da Administração da 
ANARME, IP.

3. O Departamento de Licenciamento de Entidades, Importação 
e exportação estrutura-se em:

a) Repartição de Licenciamento de Entidades; e
b) Repartição de Importação e Exportação e Controlo                         

de Preços e Estupefacientes e Psicotrópicos.

ARTIGO 29

(Repartição de Licenciamento de Entidades)

1. São funções da Repartição de Licenciamento de Entidades:
a) instruir os processos de licenciamento dos fabricantes                   

e outras entidades que realizam operações de fabrico 
e manipulação de medicamentos e produtos de saúde;

b) instruir os processos de licenciamento de importadores, 
distribuidores, armazenistas e transportadores                             
de medicamentos e produtos de saúde; 

c) instruir os processos de licenciamento de farmácias 
públicas e privadas e estabelecimentos de venda                         
a retalho na rede comercial;

d) emitir as licenças ou alvarás dos estabelecimentos 
farmacêuticos indicados nas alíneas anteriores;

e) supervisionar os processos relativos ao exercício                             
da profissão farmacêutica e a emissão das cadernetas 
de prática farmacêutica e credenciais de delegados      
de informação;

f) gerir o Sistema de Informação relacionado com                               
o licenciamento de entidades e registo de profissionais; e

g) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Licenciamento de Entidades é dirigida 
por um Chefe de repartição central nomeado pelo Presidente                          
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 30

(Repartição de Importação e Exportação e Controlo de Preços                    
e Estupefacientes e Psicotrópicos)

1. São funções da Repartição de Importação e Exportação:
a) instruir e validar os processos de pedidos de importação 

e exportação de medicamentos, vacinas e outros 
produtos biológicos e de saúde para uso humano;

b) emitir declarações de libertação de lotes de vacinas                       
e outros produtos biológicos para a comercialização;

c) gerir o Sistema de Informação relativo à importação, 
exportação de produtos farmacêuticos;

d) elaborar estatísticas periódicas referentes ao processo                 
de importação e exportação de medicamentos                                 
e produtos de saúde;

e) avaliar e aprovar os mapas de preços de medicamentos 
e outros produtos de saúde de uso humano;

f) publicar periodicamente os preços aprovados de produtos 
farmacêuticos;

g) assegurar o controlo de estupefacientes, psicotrópicos                 
e outras substâncias controladas e emitir os respectivos 
certificados de importação;

h) coordenar as actividades com o Gabinete Central                           
de Combate e Prevenção de Drogas;

i) monitorar o processo de recolha de dados relativo 
aos mapas de movimentos de estupefacientes                                        
e psicotrópicos;

j) fazer as estimativas anuais das necessidades do país em 
estupefacientes e psicotrópicos;

k) emitir adendas das necessidades do país em estupefacientes 
e psicotrópicos;

l) emitir os Certificados de Importação e Exportação                      
de estupefacientes e psicotrópicos;

m) emitir relatórios periódicos para o Conselho Internacional 
de Controlo de Estupefacientes (Internacional Narcotic 
Control Board - INCB);

n) gerir o Sistema de Informação relativo aos processos                
de importação, exportação e controlo de preços; e

o) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Repartição de Importação e Exportação                  
e Controlo de Preços e Estupefacientes e Psicotrópicos é dirigida 
por um Chefe de repartição central nomeado pelo Presidente do 
Conselho da Administração da ANARME, IP.
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ARTIGO 31

 (Divisão de Avaliação de Medicamentos, Produtos Biológicos                     
e de Saúde)

1. São funções da Divisão de Avaliação de Medicamentos, 
Produtos Biológicos e de Saúde:

a) assegurar as actividades necessárias aos procedimentos 
de avaliação, registo, e Autorização de Introdução 
no Mercado de medicamentos, vacinas e produtos 
biológicos para uso humano;

b) assegurar a realização das actividades necessárias aos 
procedimentos de avaliação e autorização de pedidos 
de introdução no mercado, autorização de utilização 
especial e de emergência de medicamentos, vacinas                
e outros produtos biológicos para uso humano;

c) assegurar actividades necessárias aos procedimentos 
de pós-registo de medicamentos, vacinas e outros 
produtos biológicos para uso humano;

d) assegurar as actividades necessárias aos procedimentos 
de avaliação, registo, e Autorização de Introdução 
no Mercado de Produtos de Saúde nomeadamente: 
produtos cosméticos, dispositivos médicos, dispositivos 
de diagnóstico in vitro, suplementos nutricionais e anti-
sépticos e desinfectantes;

e) assegurar a realização das actividades necessárias aos 
procedimentos de avaliação e autorização de pedidos 
de utilização especial e de emergência Produtos                       
de Saúde;

f) assegurar actividades necessárias aos procedimentos                    
de pós-registo de Produtos de Saúde;

g) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável;

h) aprovar os materiais promocionais aprovados, rotulagem 
e o folheto informativo dos produtos farmacêuticos;

i) propor normas, directrizes e procedimentos relacionados 
com a AIM de medicamentos, vacinas e outros 
produtos biológicos e de saúde para uso humano; e

j) melhorar a capacidade de resposta, através da inovação  
e melhoria contínua dos processos de trabalho.

2. A Divisão de Avaliação de Medicamentos e Produtos 
Biológicos é dirigida por um Director de Divisão, apurado 
em concurso público nomeado pelo Presidente do Conselho 
de Administração da ANARME, IP, a quem se subordina 
directamente.

3. A Divisão de Avaliação de Medicamentos e Produtos                     
de Saúde estrutura-se em:

a) Departamento de Avaliação de Medicamentos, 
fitoterápicos, homeopáticos e Produtos Biológicos; e 

b) Departamento de Avaliação de Produtos de Saúde.

ARTIGO 32

(Departamento de Avaliação de Medicamentos, fitoterápicos, 
homeopáticos e Produtos Biológicos)

1. São funções do Departamento de Avaliação de Medicamentos, 
Vacinas e Produtos Biológicos:

a) realizar actividades necessárias para a avaliação                           
da eficácia, segurança e qualidade, para autorização 
de introdução no mercado de medicamentos, vacinas                       
e produtos biológicos de uso humano e à sua manutenção 
no mercado, bem como a gestão desses procedimentos; 

b) gerir as actividades relativas a intervenção da ANARME, 
IP no procedimento de reconhecimento mútuo e de 
avaliação conjunta;

c) participar em iniciativas nacionais e internacionais                       
de colaboração nas áreas dos medicamentos vacinas 
e produtos biológicos de uso humano;

d) assegurar a representação da ANARME, IP ao nível 
nacional, regional e internacional, no âmbito das suas 
atribuições;

e) Prestar aconselhamento regulamentar e científico 
relacionado com a área dos medicamentos, vacinas                  
e produtos biológicos de uso humano;

f) assegurar a articulação com a comissão técnico-científica 
de avaliação de medicamentos e o respectivo 
secretariado;

g) divulgar o ponto de situação dos processos submetidos 
para o registo e pós-registo; e

h) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. O Departamento de Avaliação de Medicamentos, Vacinas 
e Produtos Biológicos é dirigido por um Chefe de Departamento 
Central nomeado pelo Presidente do Conselho da Administração 
da ANARME, IP.

3. O Departamento de Avaliação de Medicamentos, 
homeopáticos, fitoterápicos e Produtos Biológicos estrutura-se 
em:

a) Repartição de Avaliação de Medicamentos, fitoterápicos, 
homeopáticos e Produtos Biológicos;

b) Repartição de Pós-Registo de Medicamentos, 
fitoterápicos, homeopáticos e Produtos Biológicos.

ARTIGO 33

(Repartição de Avaliação de Medicamentos, fitoterápicos,                      
homeopáticos e Produtos Biológicos)

1. São funções da Repartição de Avaliação de Medicamentos, 
fitoterápicos, homeopáticos e Produtos Biológicos:

a) verificar e validar de dossiês de registo; 
b) elaborar os avisos de recepção dos processos de pedido 

de registo de medicamentos e produtos biológicos; 
c) gerir o arquivo físico e electrónico do processo de registo; 
d) avaliar e emitir pareceres de âmbito técnico-científico sobre 

a qualidade, segurança e eficácia dos medicamentos 
de uso humano, bem como sobre os produtos que 
incorporam substâncias activas ou produtos biológicos;

e) elaborar propostas de autorização de introdução no 
mercado;

f) atribuir o número de registo e Emitir Certificados de AIM;
g) emitir de pareceres sobre importação especial e de 

emergência para medicamentos, vacinas e produtos 
biológicos;

h) elaborar e actualizar a lista de medicamentos não sujeitos 
a receita médica;

i) propor normas, directrizes e procedimentos relacionados 
com a área; e

j) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Avaliação de Medicamentos, fitoterápicos, 
homeopáticos e Produtos Biológicos é dirigida por um Chefe 
de repartição central nomeado pelo Presidente do Conselho                              
da Administração da ANARME, IP.



I SÉRIE — NÚMERO 27190  

ARTIGO 34

(Repartição de Pós- Registo de Medicamentos, fitoterápicos,                 
homeopáticos e Produtos Biológicos)

1. São funções da Repartição de pós-registo de Avaliação 
de Medicamentos, fitoterápicos, homeopáticos e Produtos 
Biológicos:

a) verificar e validar os processos de renovação de registo;
b) avaliar e emitir pareceres sobre os pedidos de alteração, 

trespasse, renovação bem como revogação ou 
caducidade de registo;

c) emitir os Certificados de renovação de AIM;
d) gerir o arquivo físico e electrónico dos processos                            

de pós-registo;
e) realizar o levantamento, análise e emissão dos dados 

estatísticos para elaboração dos relatórios;
f) avaliar e aprovar os materiais promocionais, rotulagem 

e o folheto informativo dos produtos farmacêuticos;
g) propor normas, directrizes e procedimentos relacionados 

com a área; e
h) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de pós-registo de Medicamentos, fitoterápicos, 
homeopáticos e Produtos Biológicos é dirigida por um Chefe 
de repartição central nomeado pelo Presidente do Conselho da 
Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 35

(Departamento de Avaliação de Produtos de Saúde)

1. São funções do Departamento de Avaliação de Produtos 
de Saúde:

a) avaliar a qualidade, segurança e eficácia ou desempenho 
dos produtos de saúde para a sua autorização                               
de introdução no mercado de produtos de saúde;

b) gerir os processos de autorização de introdução                               
no mercado dos produtos de saúde; 

c) gerir as actividades relativas a intervenção da ANARME, 
IP no procedimento de reconhecimento mútuo e de 
avaliação conjunta;

d) participar em iniciativas nacionais e internacionais                     
de colaboração nas áreas dos produtos de saúde;

e) prestar apoio técnico e científico relacionado com a área 
dos produtos de saúde; e

f) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. O Departamento de Avaliação de Produtos de Saúde                         
é dirigido por um Chefe de Departamento Central nomeado pelo 
Presidente do Conselho da Administração da ANARME, IP.

3. O Departamento de Avaliação de Produtos de Saúde 
estrutura-se em:

a) Repartição de avaliação de Cosméticos e Suplementos 
Nutricionais; e

b) Repartição de avaliação de Dispositivos Médicos e de Dia-
gnóstico in vitro, Anti-sépticos e Desinfectantes.

ARTIGO 36

(Repartição de avaliação de Cosméticos e Suplementos                                
Nutricionais)

1. São funções da Repartição de avaliação de Cosméticos                        
e Suplementos Nutricionais:

a) verificar e validar a conformidade dos processos                           
de pedido de registo e emitir os respectivos avisos   
de recepção; 

b) avaliar a informação relativa a qualidade, segurança                    
e eficácia dos processos submetidos para o registo; 

c) emitir parecer dos processos submetidos para o registo;
d) fazer a gestão de informação física e electrónica relativa 

aos processos de registo;
e) emitir os certificados de registo dos produtos autorizados;
f) emitir parecer técnico sobre as importações especiais; e
g) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                              
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Cosméticos e Suplementos Nutricionais 
é dirigida por um Chefe de repartição central nomeado pelo 
Presidente do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 37

(Repartição de Dispositivos Médicos e de Diagnóstico in vitro, 
Anti-sépticos e Desinfectantes)

1. São funções da Repartição de Dispositivos Médicos                                 
e de Diagnóstico in vitro, Anti-sépticos e Desinfectantes:

a) verificar e validar a conformidade dos processos                               
de pedido de registo e emitir os respectivos avisos     
de recepção; 

b) avaliar a informação relativa a qualidade, segurança                    
e eficácia ou desempenho dos processos submetidos 
para o registo; 

c) dar parecer sobre a aprovação de autorização                                             
de introdução no mercado;

d) fazer a gestão de informação física e electrónica relativa 
aos processos de registo;

e) emitir os certificados de registo dos produtos autorizados;
f) emitir parecer técnico sobre as importações especiais; e
g) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                               
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Dispositivos Médicos e de Diagnóstico 
in vitro, Anti-sépticos e Desinfectantes é dirigida por um Chefe 
de repartição central nomeado pelo Presidente do Conselho                            
da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 38

(Divisão de Farmacovigilância e Ensaios Clínicos)

1. São funções da Divisão de Farmacovigilância e Ensaios 
Clínicos:

a) planear, implementar, monitorar, controlar e inspeccionar 
o Sistema Nacional de Farmacovigilância;

b) garantir e promover o uso racional de medicamentos, 
vacinas e outros produtos biológicos e de saúde para 
o uso humano;

c) avaliar e aprovar protocolos para à realização de ensaios 
clínicos;

d) garantir a implementação e fiscalização das Boas Práticas 
Clínicas;

e) assegurar a monitoria pós-mercado de medicamentos, 
vacinas produtos biológicos e de saúde para o uso 
humano;

f) assegurar a representação a nível nacional e internacional 
da ANARME IP, no âmbito das suas atribuições, 

g) propor normas, directrizes e orientações destinadas aos 
utilizadores dos serviços da ANARME, IP, no âmbito 
das suas atribuições; e

h) melhorar a capacidade de resposta, através da inovação 
e melhoria contínua dos processos de trabalho.
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2. A Divisão de Farmacovigilância e Ensaios Clínicos                              
é dirigida por um Director de Divisão, apurado em concurso 
público, nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração 
da ANARME, IP, a quem se subordina directamente.

3. Divisão de Farmacovigilância e Ensaios Clínicos estrutura-
se em:

a) Departamento da Farmacovigilância e Uso Racional; e
b) Departamento de Ensaios Clínicos.

ARTIGO 39

(Departamento da Farmacovigilância e Uso Racional)

1. São funções do Departamento de Farmacovigilância e Uso 
Racional de Medicamentos:

a) coordenar e monitorar as actividades do sector a nível 
das delegações;

b) garantir e promover o uso racional de medicamentos;
c) participar no programa de monitorização de medicamentos 

da Organização Mundial de Saúde (OMS);
d) divulgar a informação de segurança para os profissionais 

de saúde e público em geral; 
e) articular com a comissão de avaliação de medicamentos 

em matéria de Farmacovigilância;
f) articular com a comissão nacional de Farmacovigilância os 

assuntos relacionas com a segurança de Medicamentos, 
vacinas e outros produtos biológicos e de saúde para 
o uso humano;

g)  colaborar com programas de Saúde e assuntos 
relacionados com a segurança dos medicamentos, 
Vacinas e outros Produtos Biológicos; 

h) garantir a actualização e divulgação do Plano Nacional 
Combate da Resistência Antimicrobiana (NAP);

i) produzir e divulgar material de informação, educação                 
e comunicação;

j) actualizar e divulgar o Plano Nacional de Combate                          
à Resistência Antimicrobiana (NAP) em colaboração 
com os Ministérios da Saúde, Agricultura, Pescas, 
Instituto Nacional de Saúde, Centro de Investigação 
da Manhiça e outras instituições afins; e

k) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

3. O Departamento da Farmacovigilância e Uso Racional                       
é dirigido por um Chefe de Departamento Central nomeado pelo 
Presidente do Conselho da Administração da ANARME.

4. O Departamento de Farmacovigilância e uso racional 
estrutura-se em:

a) Repartição de Uso Racional de Medicamentos e Centro 
de Informação de Medicamentos; e

b) Repartição de Gestão de Risco de Medicamentos                                   
e monitoria da qualidade e segurança de medicamentos.

ARTIGO 40

(Repartição de Uso Racional de Medicamentos e Centro                            
de Informação de Medicamentos)

1. São funções da Repartição de Uso Racional de Medicamentos 
e Centro de Informação de Medicamentos:

a) actualizar o Formulário Nacional Medicamentos;
b) promover a elaboração de formulários hospitalares;
c) actualizar a Lista Nacional Medicamentos Essenciais;
d) elaboração de Lista Nacional de Diagnósticos;
e) coordenar as actividades do Centro de informação de 

medicamentos;

f) monitorar a Lista Nacional Medicamentos Essenciais                 
no ciclo logístico de medicamentos;

g) actualizar a Lista de Medicamentos não Sujeitas                                   
a Prescrição Medica;

h) actualizar o regulamento de boas práticas de prescrição 
e dispensa de medicamentos;

i) realizar estudos de monitoria e uso de medicamentos;
j) produzir e divulgar material de informação, educação                      

e comunicação;
k) formar e supervisionar aos profissionais de saúde                           

em boas práticas de prescrição e dispensa; e
l) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                               
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Uso Racional de Medicamentos e Centro 
de Informação de Medicamentos é dirigido por um Chefe                          
de repartição central nomeado pelo Presidente do Conselho                   
da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 41

(Repartição de Gestão de Risco de Medicamentos e monitoria                   
da qualidade e segurança de medicamentos)

1. São funções da Repartição de Gestão de Risco de Medi-
camentos:

a) recolher, avaliar e divulgar a informação sobre                                
as suspeitas de reacções adversas e de qualidade                      
dos medicamentos e produtos de saúde;

b) receber e avaliar notificações de eventos adversos pós-
vacinação e reacções adversas aos medicamentos que 
ocorrem durante os ensaios clínicos;

c) avaliar os planos de gestão de riscos e de farmacovigilância 
e emitir os respectivos pareceres;

d) colaborar com o Centro Internacional de Monitorização 
de Medicamentos – UPSSALA  e outras entidades 
nacionais e internacionais;

e) avaliar os relatórios periódicos de segurança (RPSs);
f) colaborar com outras entidades nacionais e internacionais 

na promoção e realização de estudos de segurança dos 
medicamentos;

g) emitir alertas de qualidade e segurança de medicamentos 
e produtos de saúde;

h) assegurar a monitoria da qualidade e segurança                            
dos medicamentos em circulação no território nacional            
e propor acções regulamentares;

i) promover a prevenção, detecção e resposta aos produtos 
de baixa qualidade e falsificados;

j) colaborar com outras entidades nacionais e internacionais 
na promoção e realização de estudos sobre a qualidade 
de medicamentos, e produtos de saúde;

k) assegurar a vigilância da qualidade dos medicamentos,                      
e produtos de saúde em circulação no território 
nacional e propor acções regulamentares;

l) realizar estudos de vigilância pós-comercialização                          
da qualidade dos medicamentos, e produtos de saúde 
para o uso humano e divulgar os resultados;

m) investigar os problemas relacionados com a qualidade 
dos medicamentos, vacinas e outros produtos 
biológicos e de saúde para o uso humano;

n) elaborar planos anuais de vigilância pós-comercialização;
o) avaliar e monitorar a o perfil de segurança e de qualidade 

dos medicamentos, e produtos de saúde disponíveis 
no mercado, em todos níveis da cadeia de distribuição                
e programas de saúde; e
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p) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                           
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Gestão de Risco de Medicamentos                               
e monitoria da qualidade e segurança de medicamentos é dirigido 
por um Chefe de repartição central nomeado pelo Presidente                   
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 42

(Departamento de Ensaios Clínicos)

1. São funções do Departamento de Ensaios Clínicos:
a) coordenar actividades do sector a nível das delegações;
b) elaborar normas, directrizes, procedimentos e manuais 

relacionados ao sector;
c) articular com o comité de peritos na avaliação                                 

das propostas de realização de ensaios;
d) avaliar propostas de protocolos para a realização                          

de ensaios clínicos e emitir os respectivos pareceres;
e) propor ou não a realização de ensaios clínicos;
f) garantir a monitorização e supervisão dos ensaios clínicos 

a nível Nacional;
g) rever e aprovar as emendas/alterações dos protocolos            

de ensaios clínicos;
h) dar parecer e gerir as aprovações de renovações para                  

a realização de ensaios clínicos;
i) dar parecer quanto às solicitações referentes ao programa 

de acesso expandido de medicamentos e programa de 
uso compassivo de medicamentos;

j)  prestar assistência técnica aos centros de investigação 
frente às irregularidades (desvios de protocolo), 
denúncias, segurança e eficácia no que se refere 
à pesquisa clínica de medicamentos e produtos 
biológicos;

k) propor acções regulatórias relacionadas com a qualidade, 
segurança e eficácia do produto investigacional;

l) integrar a equipa de inspecção para verificação                                  
do cumprimento de boas práticas clínicas nos ensaios 
a decorrer no território nacional;

m) assegurar a representação a nível nacional e internacional 
da ANARME I. P., no âmbito das suas atribuições;

n) interagir com instituições de ciência e tecnologia, de 
biossegurança, governamentais e não-governamentais, 
nacionais e internacionais, órgãos afins do Ministério 
da Saúde e demais órgãos para o desenvolvimento                     
de actividades relativas a pesquisas clínicas envolvendo 
medicamentos e produtos biológicos;

o) monitorar e supervisionar os ensaios clínicos a nível 
Nacional;

p) rever e aprovar emendas/alterações dos protocolos                         
de ensaios clínicos;

q) participar nas avaliações conjuntas com outras 
autoridades reguladoras;

r) adaptar aplicativos de submissão aprovados pela 
AVAREF(OMS);  

s) propor e realizar reuniões periódicas de harmonização 
de procedimentos técnicos e operacionais com 
os investigadores, promotores e instituições                                            
de investigação;

t) prestar assistência técnica aos centros de investigação 
frente às irregularidades (desvios de protocolo), 
denúncias, segurança e eficácia no que se refere 
à pesquisa clínica de medicamentos e produtos 
biológicos; e

u) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                           
e demais legislação aplicável.

2.O Departamento de Ensaios Clínicos é dirigido por um Chefe 
de Departamento Central nomeado pelo Presidente do Conselho 
da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 43

(Laboratório Nacional de Comprovação da Qualidade)

1. São funções do Laboratório Nacional de Comprovação                  
da Qualidade: 

a) proceder, através das análises laboratoriais, ao controlo 
da qualidade dos medicamentos, com vista a garantir 
a conformidade com as exigências estabelecidas 
internacionalmente;

b) garantir a investigação na sua área e analisar amostras 
consideradas medicamentos, produtos venenosos, 
cosméticos, plantas medicinais e outros, em cola-
boração com outras instituições;

c) estabelecer uma política de validação;
d) garantir o cumprimento das boas práticas laboratoriais;
e) trabalhar em parceria com a indústria Farmacêutica                  

e outras Entidades públicas e privadas na solução                     
de problemas, no âmbito das suas actividades com 
vista ao desenvolvimento de metodologias e execução                  
de ensaios, sempre que se mostre necessário;

f) melhorar a capacidade de resposta, através da inovação   
e melhoria contínua dos processos de trabalho; e

g) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                               
e demais legislação aplicável. 

2. O Laboratório Nacional de Comprovação da Qualidade 
é dirigido por um Director de Divisão, apurado em concurso 
público nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração 
da ANARME, IP, a quem se subordina directamente.

3. O Laboratório de Comprovação da qualidade estrutura-se 
em:

a) Departamento do Controlo Analítico; e
b) Departamento de Garantia da Qualidade.

ARTIGO 44

(Departamento do Controlo Analítico)

1. São funções do Departamento de Controlo Analítico:
a) receber os pedidos de análise, aprová-los, proceder 

o registo das amostras e enviar para a respectiva 
repartição;

b) realizar as análises, físicas, físico-químicas, químicas   
e microbiológicas das amostras e proceder a emissão 
dos respectivos protocolos;

c) coordenar com as repartições harmonização dos 
resultados analíticos;

d) garantir a elaboração de técnicas de análise de acordo com 
os procedimentos normalizados de trabalho definidos;

e) controlar e gerir a amostrateca;
f) validar novos métodos de análise;
g)  realizar e desenvolver actividades de investigação, sob 

o ponto de vista analítico, em amostras consideradas 
medicamentos, venenos, plantas medicinais e produtos 
de saúde; e

h) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.
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2. O Departamento de Controlo Analítico é dirigido por                        
um Chefe de Departamento Central nomeado pelo Presidente  
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

3. O Departamento do Controlo Analítico estrutura-se em:
a) Repartição de Controlo Físico-Químico; e
b) Repartição de Controlo Microbiológico.

ARTIGO 45

(Repartição de Controlo Físico-Químico)

1. São funções da Repartição Controlo Físico-Químico:
a) realizar as actividades de acordo com os procedimentos 

vigentes;
b) proceder a recepção de amostras para testagem;
c) proceder a pesquisa bibliográfica;
d) verificar as condições de testagem;
e) efectuar análises físicas, físico-químicas e químicas 

das amostras e proceder a emissão dos respectivos 
protocolos;

f) supervisionar actividade analítica;
g) emitir ficha analítica e submeter à aprovação; e
h) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                           
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Controlo Físico-Químico é dirigida por um 
Chefe de repartição central nomeado pelo Presidente do Conselho 
da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 46

(Repartição de Controlo Microbiológico)

1. São funções da Repartição do Controlo Microbiológico:
a) realizar as actividades de acordo com os procedimentos 

vigentes;
b) proceder a recepção de amostras para testagem;
c) proceder a pesquisa bibliográfica; 
d) verificar as condições de testagem;
e) efectuar pesquisas de microrganismos específicos                     

em preparações não obrigatoriamente estéreis;
f) realizar ensaios microbiológicos de medicamentos                            

e produto de saúde;
g) supervisionar actividade analítica;
h) emitir fichas analíticas e submeter à aprovação; e
i) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                               
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Controlo Microbiológico é dirigida por 
um Chefe de Repartição Central nomeado pelo Presidente do 
Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 47

(Departamento de Garantia da Qualidade)

1. São funções do Departamento de Garantia da Qualidade:
a) implementar, manter e melhorar continuamente o Sistema 

da Garantia da Qualidade do Laboratório Nacional                 
de Comprovação da Qualidade em conformidade com 
as normas ISO 17025 e 9001; 

b) fazer a gestão dos Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP), vigentes no Laboratório Nacional                                       
de Comprovação da Qualidade;

c) assegurar a disponibilidade e cumprimento do POPs;
d) assegurar a manutenção dos equipamentos;
e) realizar auditorias internas em conformidade com                         

os POPs;

f) processar estatisticamente toda a informação técnica do 
Laboratório Nacional de Comprovação da Qualidade;

g) propor acções correctivas para as anomalias detectadas 
e fazer o seu seguimento;

h) elaborar os programas de formação;
i) responder por toda a bibliografia do Laboratório Nacional 

de Comprovação da Qualidade; e
j) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

2. O Departamento de Garantia da Qualidade é dirigido                    
por um Chefe de Departamento Central nomeado pelo Presidente 
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

3. O Departamento de Garantia da Qualidade estrutura-se em:
a) Repartição de Gestão e Controlo de Documentos 

laboratoriais; e
b) Repartição de Gestão de Equipamentos e Consumíveis.

ARTIGO 48

(Repartição de Gestão e Controlo de Documentos Laboratoriais)

1. São funções da Repartição de Gestão e Controlo de Docu-
mentos Laboratoriais:

a) garantir que o LNCQ tenha um sistema de garantia                       
de qualidade documentado e eficaz;

b) elaborar, rever periodicamente os Procedimentos 
Operacionais Padrão (POPs) e garantir disponibilidade 
dos mesmos;

c) emitir Certificados de Análise e relatórios Analíticos, bem 
como conferir os provenientes de outros laboratórios, 
observando sua clareza, conjunto de dados, assinatura 
e identificação do responsável técnico, sua validade                
e legalidade; 

d) desenvolver, estabelecer, modificar e treinar metodologias 
analíticas e operações de laboratório baseadas em 
referências bibliográficas oficialmente reconhecidas;

e) processar estatisticamente toda informação técnica                     
do LNCQ;

f) propor e fundamentar os programas de formação internos 
e externos;

g) responder pelo registo, arquivo de toda a documentação 
técnica e bibliografia do LNCQ; e

h) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Gestão e Controlo de Documentos é dirigido 
por um Chefe de Repartição Central nomeado pelo Presidente                
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 49

(Repartição de Gestão de Equipamentos e Consumíveis                            
Laboratoriais)

1. São funções da Repartição de Gestão de Equipamentos                   
e Consumíveis Laboratoriais:

a) realizar auditorias internas da qualidade, propor acções 
correctivas para as anomalias detectadas e fazer o seu 
seguimento; 

b) gerir as não conformidades e trazer tendências observadas 
nas auditorias para análise e tomada de decisões;

c) gerir o equipamento do laboratório de acordo com 
procedimentos específicos;

d) fornecer especificações técnicas para equipamentos, 
reagentes e substâncias de referência; 
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e) monitorar condições ambientais do laboratório;
f) assegurar a manutenção preventiva e correctiva                              

do equipamento do laboratório incluindo softwares; 
g) gerir consumíveis de acordo com indicações do fabricante 

e procedimentos internos; e
h) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                         
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Gestão de Equipamentos e Consumíveis 
Laboratoriais é dirigido por  um Chefe de Repartição  Central 
nomeado pelo Presidente  do Conselho da Administração                           
da ANARME, IP.

ARTIGO 50

(Divisão de Administração e Recursos Humanos)

1. São funções da Divisão de Administração e Recursos 
Humanos:

a) no Domínio da Administração e Finanças:
i. assegurar a arrecadação dos recursos financeiros                   

e materiais e sua respectiva gestão;
ii. garantir o desenvolvimento de acções de planificação 

e cooperação internacional, bem como outras 
acções necessárias à prossecução das suas 
competências;

iii. assegurar a normalização dos procedimentos                        
em todas as unidades orgânicas da ANARME, IP, 
designadamente elaborar e propor as instruções 
adequadas;

iv. garantir o desenvolvimento, gestão e supervisão 
de toda actividade da área de informática, 
infra-estruturas de comunicação e sistemas                                       
de informação necessária para o cumprimento                     
das funções da ANARME, IP;

v. garantir a planificação, coordenação, controlo, 
avaliação, supervisão, orientação e propor 
acções relacionadas com a arrecadação, cobrança 
das receitas provenientes de taxas e multa por 
infracção;

vi. assegurar a monitoria, supervisão e avaliação das 
actividades de execução financeira do plano 
económico e social da instituição;

vii. assegurar a representação a nível nacional                                   
e internacional da ANARME, IP, no âmbito                      
das suas atribuições; e

viii. realizar outras actividades que lhe sejam 
superiormente atribuídas nos termos do presente 
regulamento e demais legislação aplicável.

b) no domínio dos Recursos Humanos:
i. assegurar o cumprimento do Estatuto Geral                            

dos Funcionários e Agentes do Estado e demais 
legislação aplicável;

ii .  assegurar a gestão dos recursos humanos                                          
e a respectiva formação;

iii. elaborar e gerir o quadro de pessoal;
iv. Implementar e monitorar a política de desenvolvimento 

de recursos humanos (progressão, promoção                           
e mudança de carreira) do sector;

v. organizar, controlar e manter actualizado o cadastro 
(sistema nacional de gestão de recursos humanos) 
sector, de acordo com as orientações e normas 
definidas pelos órgãos competentes;

vi. assegurar a realização da avaliação do desempenho 
dos funcionários e agentes do Estado;

vii. produzir estatísticas internas sobre recursos 
humanos;

viii. planificar, coordenar e assegurar as acções 
de formação e capacitação profissional dos 
funcionários e agentes do Estado dentro e fora 
do país;

ix. implementar as normas e estratégias relativas à saúde, 
higiene e segurança no trabalho;

x. implementar as actividades no âmbito das políticas e 
Estratégias do HIV e SIDA, Género e Pessoa com 
deficiência;

xi. implementar as normas de previdência social dos 
funcionários e agentes do Estado; e

xii. realizar as demais actividades que superiormente 
sejam determinadas nos termos do presente 
Decreto e demais legislação.

2. A Divisão de Administração e Recursos Humano,                                   
é dirigida por um Director de Divisão, apurado em concurso 
público nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração                            
da ANARME, IP, a quem se subordina directamente.

3. A Divisão de Administração e Recursos Humanos estrutura-
-se em: 

a) Departamento de Administração e Finanças;
b) Departamento de Recursos Humanos; e
c) Secretaria Geral.

ARTIGO 51

(Departamento de Administração e Finanças)

1. São funções do Departamento de Administração e Finanças:

a) gerir os recursos financeiros, materiais e patrimoniais 
da instituição;

b) elaborar a proposta do plano, orçamento e programação 
financeira anual da ANARME, I.P. e os relatórios                   
de execução de contas; 

c) garantir a gestão patrimonial da instituição de acordo com 
os procedimentos e legislação vigentes;

d) propor acções relacionadas com a arrecadação, cobrança 
das receitas provenientes de taxas e multa por 
infracção;

e) atender às necessidades da instituição e das delegações 
regionais no que concerne a serviços de logística, 
supervisionando seu encaminhamento;

f) garantir a melhor gestão dos contratos administrativos 
da ANARME, IP;

g) garantir a implementação e manutenção das tecnologias 
de informação e comunicação da instituição;

h) desenvolver mecanismos conducentes à satisfação                     
do cliente e melhoria contínua do atendimento ao público;

i) zelar pelo aprovisionamento e a utilização dos bens                      
e equipamentos da ANARME, IP,  e garantir a sua 
manutenção; e

j) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                          
e demais legislação aplicável.

2.O Departamento de Administração e Finanças é dirigido                
por um Chefe de Departamento Central nomeado pelo Presidente 
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

3.O Departamento de  Administração e Finanças, estrutura-se 
em:

a) Repartição de Finanças; e
b) Repartição de Aprovisionamento e Património.
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ARTIGO 52

(Repartição de Finanças)

São funções da Repartição de Finanças:
a) elaborar a proposta do orçamento da instituição de acordo 

com as metodologias e normas estabelecidas;
b) executar o orçamento de acordo com as normas de despesa 

internamente estabelecidas e com as disposições legais;
c) controlar a execução do orçamento e prestar contas                     

às entidades interessadas e competentes;
d) elaborar o balanço anual da execução do orçamento                       

a ser submetido ao Ministério que superintende a área                   
das Finanças e ao Tribunal Administrativo; 

e) prestar assistência, orientação e apoio técnico aos orde-
nadores de despesa;

f) conferir no e-SISTAFE, os actos de gestão orçamental, 
financeira e patrimonial, praticados pelos responsáveis 
nas unidades gestoras, encaminhando à auditoria para 
apreciação, quando necessário;

g) executar, registar, e controlar todas as despesas                              
da ANARME, IP.;

h) prestar contas de todas as despesas executadas pela 
ANARME, IP;

i) manter os livros de contabilidade sempre actualizados 
e correctos de acordo com as normas contabilísticas 
internas e da legislação em vigor; 

j) efectuar, acompanhar e supervisionar no SISTAFE, 
os registos pertinentes à execução orçamentária                                 
e financeira;

k)  acompanhar e  supervisionar as  act ividades                                                      
de execução financeira e orçamental das delegações 
da ANARME, IP, nas províncias;

l) coordenar e executar as actividades relacionadas                           
há emissões de ajudas de custo e passagens;

m) elaborar, executar, controlar e fazer o balanço                                   
do orçamento da instituição;

n) elaborar os relatórios de contas mensais, trimestrais, 
semestrais e anuais;

o) efectuar a monitoria dos pagamentos das taxas pagas 
pelos serviços prestados e a respectiva facturação;

p) proceder a verificação preventiva para a detecção de erro, 
fraudes e desvios (conformidade processual legal); 

q) verificar e recomendar as boas práticas dos actos 
administrativos;

r) proceder aos exames contínuos de todos os procedimentos 
referentes a autorização de despesas e pagamento;

s) proceder ao exame detalhado de receitas e despesas 
de modo a assegurar a sua correcta classificação                                 
e imputação; e

t) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

ARTIGO 53

(Repartição de Aprovisionamento e Património)

1. São funções da Repartição de Aprovisionamento                                        
e Património:

a) administrar os bens patrimoniais da instituição de acordo 
com as normas e decretos estabelecidos pelo Estado 
e garantir a sua correcta utilização, manutenção, 
protecção, segurança e higiene;

b) organizar, inventariar, escriturar os bens patrimoniais 
e zelar pela sua conservação e valorização de acordo 
com as normas de gestão do património do Estado;

c) determinar as necessidades de material de consumo 
corrente e outro, e proceder à sua aquisição, 
armazenamento, distribuição e ao controlo da sua 
utilização;

d) supervisionar as actividades de apoio ao funcionamento 
da entidade, abrangendo as de serviços gerais, 
transportes, protocolo, telefonia, reprografia,                                                            
de expedição de documentos, de arquivo, de manu-
tenção do edifício, compras, dentre outras;

e) controlar o economato, quanto ao atendimento                                  
às requisições de material de consumo, exercendo                      
o controlo físico do Stock;

f) propor o abate de equipamento e de viaturas                                                  
da ANARME, IP; 

g) providenciar a manutenção e reparação de viaturas                          
e controlar o seu uso;

h) controlar os gastos de manutenção e de combustíveis;
i) efectuar e manter actualizado a inspecção, seguro                                   

e o manifesto das viaturas;
j) zelar pela segurança das instalações da ANARME, IP; e
u) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                              
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Aprovisionamento e Património é dirigida 
por um Chefe de repartição central nomeado pelo Presidente                 
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 54

(Departamento de Recursos Humanos)

1. São funções do Departamento de Recursos Humanos:
a) assegurar o cumprimento do Estatuto Geral dos 

Funcionários e Agentes do Estado e demais legislação 
aplicável;

b) assegurar a gestão dos recursos humanos e a respectiva 
formação;

c) garantir a planificação, gestão e desenvolvimento                           
de Recursos Humanos da instituição;

d) organizar, controlar e manter actualizado o cadastro                         
e o sistema nacional de gestão de recursos humanos  
do Estado (e-SNGRHE), de acordo com as orientações 
e normas definidas pelos órgãos competentes Elaborar 
e gerir o quadro de pessoal;

e) planificar, coordenar e assegurar as acções de formação 
e capacitação profissional dos funcionários e agentes 
do Estado dentro e fora do país;

f) garantir a realização da avaliação do desempenho                           
dos funcionários e agentes do Estado;

g) orientar e coordenar a gestão de formações de Recursos 
Humanos nas delegações regionais e provinciais;

h) implementar e monitorar a política de desenvolvimento 
de recursos humanos (progressão, promoção                                       
e mudança de carreira) do sector;

i) assegurar a realização da avaliação do desempenho                       
dos funcionários e agentes do Estado;

j) produzir estatísticas internas sobre recursos humanos;
k) implementar as normas e estratégias relativas à saúde, 

higiene e segurança no trabalho;
l) implementar as actividades no âmbito das políticas                         

e Estratégias do HIV e SIDA, Género e Pessoa com 
deficiência;

m) implementar e monitorar a política de desenvolvimento 
na carreira (progressão, promoção e mudança                              
de carreira);
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n) implementar as normas de previdência social dos funcio-
nários e agentes do Estado;

o) elaborar propostas de directrizes, normas e procedimentos 
para a correcta aplicação da legislação de suporte                           
à gestão de recursos humanos;

p) implementar as normas vigentes para recrutamento                        
e selecção do pessoal;

q) organizar e manter o ficheiro de gestão de pessoal e outros 
actos normativos;

r) produzir estatísticas internas sobre recursos humanos;
s) implementar as normas e estratégias relativas à saúde, 

higiene e segurança no trabalho;
t) implementar as actividades no âmbito das políticas                        

e Estratégias do HIV e SIDA, Género e Pessoa com 
deficiência;

u) processar salário dos funcionários;
v) apoiar as Delegações Regionais na gestão dos FAE´s;
w) elaborar e gerir o quadro de pessoal;
x) elaborar mapas de efectividade e controlo de assiduidade;
y) proceder a avaliação periódica no desenvolvimento                           

dos Recursos Humanos;
z) fazer aconselhamento e orientação profissional dos fun-

cionários; e
aa)  realizar as demais actividades que superiormente sejam 

determinadas nos termos do presente Decreto e demais 
legislação.

2. O Departamento de Recursos Humanos, é dirigida por 
um Chefe de Departamento Central, nomeado pelo Presidente                       
do Conselho de Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 55

(Secretaria Geral)

1. São funções da Secretaria Geral:
a) organizar e providenciar a recepção, registo, emissão, 

envio da correspondência e a conformidade                                         
da mesma, reprodução e arquivo de todo expediente 
da ANARME, IP;

b) implementar o Sistema Nacional de Arquivo do Estado 
(SNAE);

c) realizar as actividades da Central Telefónica                                            
de atendimento;

d) controlar a efectividade e assiduidade dos FAE´s;
e) emitir guias de marcha; 
f) executar o serviço de protocolo da ANARME, I.P.;
g) atender, informar e orientar ao público, quanto à tramitação 

de documentos, processos e correspondências;
h) realizar a triagem do expediente e a sua conformidade;  
i) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. A Secretaria Geral é dirigida por um Chefe de secretaria 
central nomeado pelo Presidente do Conselho da Administração 
da ANARME, IP.

ARTIGO 56

(Gabinete de Pesquisa e Investigação Farmacêutica)

1.  São funções do Gabinete de Pesquisa e Investigação 
Farmacêutica:

a) Recolher e compilar informações específicas, de modo                   
a garantir o sucesso das buscas ou diligências em 
casos de potenciais actividades criminosas ou ameaças                         
à saúde pública;

b) Conduzir, supervisões e avaliações de mercado aos 
produtos farmacêuticos em circulação no território 
nacional;

c) Detectar produtos farmacêuticos de baixa qualidade                          
e falsificados em circulação no território nacional;

d) Representar a ANARME, IP, no estabelecimento                              
de ligações com outras autoridades na região e ao 
nível internacional para no cumprimento das boas 
práticas no campo, para identificar e detectar produtos 
farmacêuticos falsificados e de baixa qualidade; 

e) Realizar estudos sobre a prevalência de produtos 
farmacêuticos de baixa qualidade e falsificados; e

f) Realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. O Gabinete de Pesquisa e Investigação Farmacêutica                              
é dirigido por um Director de Divisão, nomeado pelo Presidente 
do Conselho de Administração da ANARME, IP, a quem                              
se subordina directamente.

ARTIGO 57

(Gabinete de Auditoria Interna e Estudos de Projectos)

1. São funções do Gabinete de Auditoria Interna e Estudos 
de Projectos:

a) verificar o cumprimento dos procedimentos e demais 
legislação pela ANARME, IP;

b) realizar demais acções necessárias à prossecução das 
suas competências;

c) realizar as actividades do controlo interno;
d) coordenar e orientar a formulação de políticas 

estratégicas;
e) coordenar, realizar e promover estudos para                                                

a identificação da situação, caracterização dos 
projectos e programas e propor soluções;

f) promover e realizar estudos e pesquisa de curto, médio 
e longo prazo;

g) participar na formulação e avaliação de políticas 
sectoriais;

h) assegurar a execução de quaisquer outros serviços 
impostos por lei ou determinação superior; e

i) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. O Gabinete de Auditoria Interna e Estudos de Projectos,                 
é dirigido por um Chefe de Gabinete de Instituto Público, 
nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração, a quem 
se subordina directamente.

ARTIGO 58

(Gabinete Jurídico e Cooperação)

1. São funções do Gabinete Jurídico e Cooperação:
a) emitir pareceres e prestar demais assessoria jurídica; 
b) zelar pelo cumprimento e observância da legislação 

aplicável ao sector;
c) propor providências legislativas que julgue necessárias;
d) pronunciar-se sobre o aspecto formal das providências 

legislativas das áreas da ANARME, IP, e colaborar                       
no estudo e elaboração de projectos de diplomas legais;

e) emitir parecer sobre processos de natureza disciplinar, 
regularidade formal da instrução e adequação legal 
da pena proposta;

f) emitir parecer sobre as petições e reportar aos órgãos 
competentes sobre os respectivos resultados; 
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g) analisar e dar forma aos contratos, acordos e outros 
instrumentos de natureza legal;

h) assessorar o dirigente quando em processo contencioso 
administrativo; 

i) gerir o processo de elaboração e divulgação de docu-
mentos normativos;

j) assegurar o exercício do mandato judicial, directamente 
ou em regime de aquisição de serviços externos,                   
nos processos em que a ANARME, IP, seja parte;

k) assegurar a informação e o apoio necessários à preparação 
e acompanhamento dos processos, designadamente 
judiciais e administrativos, em que esteja envolvida                
a ANARME, IP, ou qualquer dos seus serviços;

l) assegurar o acompanhamento da evolução do direito 
comunitário e dos assuntos regulamentares em 
domínios que importem às áreas de atribuições                           
da ANARME, IP, bem como coordenar os processos 
de transposição das directivas comunitárias para                               
o direito interno e assegurar os aspectos de aplicação 
da legislação relevantes à prática regulamentar;

m) participar nos fóruns nacionais e internacionais sobre 
assuntos regulamentares;

n) colaborar, na representação da ANARME, IP
,                                   a nível nacional, comunitário e 
Internacional,                            em comissões e grupos 
de trabalho, de acordo com     as suas competências;

o) assegurar a implementação dos acordos bilaterais                           
e multilaterais em que ANARME, IP, seja signatário 
em matéria de regulamentação;

p) propor políticas relevantes na área regulamentar 
relativas a integração regional e aos acordos bilaterais                                  
e multilaterais;

q) preparar informação e participar nas negociações com 
instituições congéneres nas matérias regulamentares;

r) emitir parecer sobre matérias de cooperação internacional;
s) propor programas, projectos e acções de cooperação 

internacional;
t) coordenar e monitorar a execução de programas, projectos 

e acções de cooperação internacional;
u) promover a adesão, celebração e implementação                             

de convenções e acordos internacionais;
v) participar, quando solicitado, na preparação de con-

venções e acordos com parceiros de cooperação;
w) criar e gerir uma base de dados dos compromissos 

internacionais atinentes às atribuições e competências 
da ANARME, IP; e

x) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável. 

3. O Gabinete Jurídico e Cooperação é dirigido por um Chefe 
de Gabinete de Instituto Público, nomeado pelo Presidente                        
do Conselho de Administração, a quem se subordina directamente.

ARTIGO 59

(Departamento de Planificação)

1. São funções do Departamento de Planificação: 
a) sistematizar as propostas do Plano Económico e Social  

e Programa de Actividades Anuais da instituição;
b) formular propostas de políticas e perspectivar estratégias 

de desenvolvimento a curto, médio e longo prazos;
c) elaborar e controlar a execução de programas e projectos 

de desenvolvimento do sector, a curto, médio e longo 
prazos e os programas de actividades da Instituição;

d) dirigir e controlar o processo de tratamento, análise                      
e inferência da informação estatística; e

e) proceder ao diagnóstico do sector, visando avaliar 
a sua cobertura, a eficácia interna e externa bem 
como a utilização dos recursos humanos, materiais                                       
e financeiros do mesmo.

2. O Departamento de Planificação é dirigido por um Chefe                 
de Departamento Central Autónomo, nomeado pelo Presidente             
do Conselho de Administração, a quem se subordina directamente.

3. O Departamento de Planificação tem a seguinte estrutura:

a) Repartição de planificação; 
b) Repartição de monitoria e avaliação.

ARTIGO 60

(Repartição de Planificação)

1. São funções da Repartição de Planificação:

a) coordenar o processo de elaboração do plano estratégico 
da Instituição;

b) assegurar a elaboração e execução dos instrumentos                   
de planificação institucional incluindo os relatórios 
de Gestão da Instituição;

c) elaborar o Plano Económico e Social da ANARME, IP;
d) elaborar a tabela tipo despesa;
e) elaborar o cenário fiscal a médio prazo;
f) elaborar o plano de tesouraria;
g) elaborar as propostas dos planos anuais; e
h) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Planificação é dirigida por um Chefe                    
de Repartição Central nomeado pelo Presidente do Conselho                    
da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 61

(Repartição de Monitoria e Avaliação)

1. São funções da Repartição de Monitoria e Avaliação:
a) realizar monitoria dos planos da instituição de acordo 

com a metodologia definida pelo Ministério que 
superintende área das finanças;

b) elaborar e apresentar os relatórios de periódicos                             
de monitoria e avaliação da execução dos planos                         
e das políticas da instituição;

c) coordenar o processo de elaboração do balanço                                      
das actividades da instituição; 

d) elaborar e apresentar o balanço das actividades                               
da instituição;

e) Coordenar a implementação da metodologia de monitoria 
e avaliação nas delegações provinciais; e

f) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Monitoria e Avaliação é dirigida                             
por um Chefe de Repartição Central nomeado pelo Presidente 
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 62

 (Departamento de Comunicação e Imagem)

1. São funções do Departamento de Comunicação e Imagem: 
a) planificar e desenvolver uma estratégia integrada                          

de comunicação e imagem da ANARME, IP;
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b) contribuir para o esclarecimento da opinião 
pública, assegurando a execução das actividades                                                  
da Comunicação Social na área de informação oficial;

c) promover, no seu âmbito ou em colaboração com 
os demais sectores a divulgação dos factos mais 
relevantes da vida da ANARME, IP. e de tudo 
quanto possa contribuir para o melhor conhecimento                     
da instituição pela sociedade moçambicana;

d) apoiar tecnicamente ao Conselho de Administração                  
da ANARME, IP. na sua relação com os órgãos                           
e agentes da Comunicação Social;

e) criar actividades de divulgação, publicidade e marketing 
da ANARME, IP;

f) assegurar os contratos da ANARME, IP, com os órgãos 
de Comunicação Social;

g) promover a interacção entre os públicos internos;
h) promover bom atendimento do público interno e externo;
i) coordenar a criação de símbolos e materiais de identidade 

visual da ANARME, IP; e
j) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 

atribuídas nos termos do presente regulamento                             
e demais legislação aplicável. 

2. O Departamento de Comunicação e Imagem é dirigido por 
um Chefe de Departamento Central Autónomo, nomeado pelo 
Presidente do Conselho de Administração, a quem se subordina 
directamente.

3. O Departamento de Comunicação e Imagem estrutura-se em:

a) Repartição de Assessoria de Imprensa e Comunicação; e
b) Repartição de Tecnologias de Informação.

ARTIGO 63

(Repartição de Assessoria de Imprensa e Comunicação)

1. São funções da Repartição de assessoria de imprensa:
a) comunicar e atender a imprensa;
b) rever a informação e materiais a serem publicados                        

na imprensa;
c) assessorar o Conselho de Administração e aos Directores 

sempre que necessário em matérias relacionadas com 
a imprensa;

d) rever e recomendar ao conselho de administração 
todos os materiais publicitários relacionados com                                       
a ANARME, IP;

e) produzir conteúdos mediáticos e de marketing                                   
da ANARME, IP;

f) comunicar todas as decisões do conselho de administração 
aos funcionários da ANARME, IP e demais partes 
interessadas;

g) garantir o funcionamento e Gestão do Sistema                                  
de Informação e Comunicação;

h) assegurar a recolha, análise e processamento                                           
de informação para divulgação na página electrónica 
da ANARME, IP;

i) coordenar, orientar e assistir os gestores e servidores                    
da ANARME, IP, no relacionamento com os veículos 
de comunicação;

j) definir o padrão visual dos ambientes virtuais do portal 
electrónico;

k) coordenar, editar e divulgar dados e informações 
institucionais relevantes para o público interno                        
da ANARME, IP;

l) editar e divulgar dados e informações institucionais 
relevantes para o público externo;

m) actuar e propor a definição de estratégias para a comu-
nicação interna;

n) coordenar, editar e divulgar dados e informações 
institucionais relevantes para o público interno                           
e externo; e

o) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                              
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Assessoria de Imprensa e Comunicação 
é dirigida por um Chefe de repartição central nomeado pelo 
Presidente do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 64

 (Repartição de Tecnologias de informação)

1. São funções da Repartição de Tecnologias de informação:

a) coordenar a manutenção e instalação da rede que suporta 
o sistema de TIC´s;

b) elaborar proposta de plano de introdução de novas 
tecnologias de informação e comunicação na insti-
tuição;

c) conceber e propor os mecanismos de uma rede 
informática na instituição para apoiar as actividades;

d) propor a definição de padrões de equipamento informático 
de hardware, software e adquirir para a instituição;

e) administrar, manter e desenvolver a rede de computadores 
da instituição;

f) orientar e propor a aquisição, expansão e substituição             
de equipamento de tratamento de informação;

g) participar na criação, manutenção e desenvolvimento 
de um banco de dados para o processamento                                    
de informação estatística;

h) Promover troca de experiência sobre o acesso e utilização 
das novas tecnologias de comunicação e informação;

i) treinar os funcionários e agentes da ANARME, IP, em 
matéria de ligadas ao uso de equipamento informático; e

j) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

2. A Repartição de Tecnologias de informação é dirigida                 
por um Chefe de repartição central nomeado pelo Presidente                 
do Conselho da Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 65

(Departamento de Gestão da Qualidade)

1. São funções do Departamento de Gestão da Qualidade:
a) definir as directrizes de qualidade para o funcionamento 

da ANARME, IP;
b) assegurar o cumprimento das actividades inerentes                   

ao planeamento, implementação, manutenção                             
e melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade, 
com vista à optimização da eficiência e eficácia dos 
processos da ANARME, IP;

c) desenvolver e implementar políticas de gestão                                    
da qualidade nas actividades ANARME IP;

d) garantir a certificação e acreditação dos serviços                         
da ANARME, IP, segundo os mais elevados padrões 
aplicáveis à sua actividade;

e) garantir o controlo da gestão interna;
f) garantir a assessoria técnica especializada ao conselho                

de administração, nomeadamente nas áreas de infor-
mação estratégica;
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g) assegurar a elaboração de normas e orientações 
des t inadas  aos  u t i l i zadores  dos  se rv iços                                                                           
da ANARME IP, no âmbito das suas atribuições;

h) assegurar a representação a nível nacional e internacional 
da ANARME, IP., no âmbito das suas atribuições; e

i) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                                 
e demais legislação aplicável.

4. O Departamento de Gestão da Qualidade, é dirigido por 
um Chefe de Departamento Central Autónomo, nomeado pelo 
Presidente do Conselho de Administração, a quem se subordina 
directamente.

ARTIGO 66

 (Departamento de Aquisições)

1. São funções do Departamento de Aquisições:
a) garantir o cumprimento da legislação sobre a matéria                            

de aquisições;
b) gerir os contratos administrativos da ANARME, IP;
c) efectuar o levantamento das necessidades da instituição, 

em coordenação com as outras áreas da ANARME, IP;
d) preparar e realizar a planificação anual das contratações;
e) elaborar os documentos do concurso público; 
f) elaborar o anúncio do concurso;
g) elaborar o convite para a manifestação de interesse;
h) prestar assistência ao júri e zelar pelo comprimento                         

de todos os procedimentos administrativos pertinentes;
i) apoiar e orientar as demais unidades orgânicas                                     

da ANARME, IP, na elaboração do caderno                                        
de encargos;

j)  coordenar o processo de elaboração de Especificações 
Técnicas e/ou Termos de Referências;

k) prover a planificação, gestão e execução dos processos 
de contratação e comunicar a Unidade Funcional                            
de Supervisão de Aquisições;

l) zelar pela adequada guarda dos documentos de cada 
concurso público e da contratação; 

m) manter adequada informação sobre o cumprimento                    
de contratos e sobre a actuação dos contratos; e

n) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
determinadas nos termos do presente Decreto e demais 
legislação aplicável.

2. O Departamento de Aquisições é dirigido por um Chefe                      
de Departamento Central Autónomo, nomeado pelo Presidente  
do Conselho de Administração, a quem se subordina directamente.

CAPÍTULO IV

Representação Local da ANARME, IP.
ARTIGO 67

 (Delegações regionais) 

1. As Delegações regionais são representações ANARME, 
IP, a nível local.

2. As Delegações regionais são dirigidas por Delegados 
regionais nomeados pelo Presidente do Conselho de Administração 
da ANARME, IP.

ARTIGO 68

(Competências do Delegado Regional)

Compete ao Delegado regional da Autoridade Nacional 
Reguladora de Medicamentos:

a) representar Autoridade Nacional Reguladora                                    
de Medicamentos perante as autoridades da área                    
da respectiva Delegação;

b) planificar e realizar actividades no âmbito da regula-
mentação farmacêutica;  

c) supervisionar, inspeccionar, fiscalizar o exercício                        
da profissão farmacêutica;

d) gerir e administrar os recursos humanos, materiais, 
financeiros e patrimoniais afectos à Delegação,                             
de acordo com a lei; e

e) realizar as demais actividades que superiormente sejam 
determinadas nos termos do presente Decreto e demais 
legislação.

ARTIGO 69

(Funções das Delegações Regionais)

São funções das Delegações regionais:
a) executar o plano de trabalho das actividades cuja 

responsabilidade lhes está acometida;
b) cumprir e controlar a aplicação da legislação farmacêutica 

e o restabelecimento ou defesa dos respectivos 
interesses violados;

c) propor o plano anual de trabalho da delegação;
d) Assegurar a arrecadação de receitas cuja cobrança lhe 

seja acometida;
e) garantir a prevenção e combate a circulação de medi-

camentos falsificados e de baixa qualidade;
f) supervisionar e fiscalizar o uso de medicamentos, vacinas 

e outros produtos biológicos e de saúde para o uso 
humano; 

g) sancionar a má distribuição e comercialização                                   
de medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos 
e de saúde para uso humano;

h) controlar a qualidade dos medicamentos, vacinas 
produtos biológicos e de saúde para uso humano em 
circulação;

i) proceder a instrução de processos relativos aos pedidos 
de licenciamento na área farmacêutica da sua área                
de jurisdição;

j) assegurar o controlo de estupefacientes e substâncias 
psicotrópicas conforme o estabelecido nas convenções 
internacionais;

k) proceder a instrução de processo para o registo                            
de profissionais da Área Farmacêutica;

l) garantir a Farmacovigilância e promover o uso racional 
dos medicamentos;

m) participar nos estudos da monitoria da qualidade pós 
comercialização dos medicamentos, vacinas e outros 
produtos biológicos e de saúde para uso humano; e

n) realizar as demais actividades que superiormente sejam 
determinadas nos termos do presente Decreto e demais 
legislação.

ARTIGO 70

(Estrutura das Delegações)

As delegações regionais da ANARME, IP, estruturam-se em:
a) Departamento regional de Inspecção e Fiscalização;
b) Departamento regional de Farmacovigilância e Uso 

Racional de Medicamentos e Produtos de Saúde; e
c) Departamento de Administração e Recursos Humanos.

ARTIGO 71

(Departamento Regional de Inspecção e Fiscalização)

1. São funções do Departamento regional de inspecção                                
e fiscalização: 

a) inspeccionar, com ou sem aviso prévio as boas práticas, nos 
estabelecimentos de distribuição a grosso, bem como 
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das farmácias, dos serviços farmacêuticos hospitalares 
públicos e privados e em outros estabelecimentos que 
actuam na área farmacêutica;

b) autuar em caso do cometimento de infracções na área dos 
medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos   
e de saúde para uso humano;

c) fiscalizar os titulares de Autorização de Introdução 
no Mercado (AIM), exceptuando as fábricas de 
medicamentos, importadores, distribuidores por 
grosso de produtos farmacêuticos, farmácias, serviços 
farmacêuticos hospitalares e estabelecimento de venda 
na rede comercial no que diz respeito às condições de 
acessibilidade aos medicamentos e produtos de saúde;

d) autuar em caso do cometimento de infracções na área dos 
medicamentos, vacinas e outros produtos biológicos   
e de saúde para uso humano;

e) sancionar a má distribuição e comercialização                                 
do medicamento, vacinas e outros produtos biológicos 
e de saúde para uso humano;

f) efectuar liberações e inspecção intrusiva de produtos 
farmacêuticos nas portas de entradas Nacionais 
estabelecidas;

g) confiscar as especialidades farmacêuticas postas a venda 
sem autorização ou fora dos locais apropriados;

h) colher amostras de produtos as entidades envolvidas                
na importação, exportação, armazenagem, distribuição 
e venda e uso de medicamentos, vacinas e outros 
produtos biológicos e de saúde para o uso humano, 
para devida testagem;

i) colectar taxas pelos serviços prestados, nos termos                     
do Diploma Ministerial conjunto entre os Ministros 
que superintendem as áreas de Economia e Finanças 
e da Saúde;

j) colaborar com outras entidades nas actividades                             
de combate à contrafacção;

k) proceder sempre que necessário, com a interdição, 
inutilização, apreensão e advertência, nos termos 
previsto na lei;

l) Proceder com a instauração de processos relativos                           
à aplicação de medidas administrativas decorrentes                    
de acções de fiscalização; e

m)  realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                          
e demais legislação aplicável.

2. O Departamento Regional de Inspecção e Fiscalização                    
é dirigido por um Chefe de Departamento Regional Autónomo, 
nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração, a quem 
se subordina directamente.

ARTIGO 72

(Departamento regional de Farmacovigilância e Uso Racional                   
de Medicamentos e Produtos de Saúde)

1. São atribuições do Departamento regional de Farma-
covigilância e Uso Racional: 

a) monitorar a qualidade dos produtos farmacêuticos                    
em circulação na sua área de jurisdição;

b) fazer a recolha e a testagem dos produtos farmacêuticos 
em circulação na área jurisdição sempre que necessário;

c) fazer a recolha de dados relativos a segurança dos 
produtos farmacêuticos na sua área de jurisdição;

d) fazer a farmacovigilância dos produtos farmacêuticos 
em circulação na sua área de jurisdição; e

e) realizar outras actividades que lhe sejam superiormente 
atribuídas nos termos do presente regulamento                            
e demais legislação aplicável.

2. O Departamento regional de Farmacovigilância e Uso 
Racional é dirigido por um Chefe de Departamento Regional, 
nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração, a quem 
se subordina directamente.

ARTIGO 73

 (Departamento de Administração e Recursos Humanos)

1. São funções do Departamento de Administração e Recursos 
Humanos as seguintes:

a) assegurar a execução de serviços gerais de apoio                                                                                     
à direcção e a instituição em geral, preparação                           
de informações estatísticas e ordenação de viaturas 
comuns;

b) elaborar a Contabilidade Geral da delegação e apurar   os 
resultados da sua actividade;

c) controlar os recebimentos e pagamentos da delegação 
regional;

d) gerir o economato geral da delegação regional;
e) zelar pela adequada armazenagem e controlo do stock 

de materiais e outros bens necessários à actividade                      
da delegação regional;

f) zelar pela limpeza, segurança e funcionamento                                
da delegação regional;

g) programar e coordenar a implementação de acções                        
de recrutamento selecção de recursos humanos;

h) organizar e manter actualizados os processos indivi-
duais; e

i) organizar, desenvolver e manter actualizados o sistema 
de banco de dados sobre os recursos humanos                                     
de acordo com as normas definidas no sistema nacional 
de recursos humanos.

2. O Departamento de Administração e Recursos Humanos, 
é dirigida por um Chefe de Departamento Regional, nomeado 
pelo Presidente do Conselho de Administração da ANARME, IP.

ARTIGO 74

(Secretaria)

1. São funções da Secretaria as seguintes:
a) organizar e providenciar a recepção, registo, emissão, 

envio da correspondência e assume a conformidade 
da correspondência, reprodução e arquivo de todo 
o expediente e outros documentos da Delegação 
Regional;

b) implementar o Sistema Nacional de Arquivos do Estado 
(SNAE);

c) fazer o atendimento público e fornecer as informações 
pertinentes;

d) executar o Serviço Protocolar da Delegação Regional; e
e) realizar as demais actividades integradas no seu âmbito 

de competências, ou que lhe forem superiormente 
incumbidas.

2. A Secretaria, é dirigida por um Chefe de Secretaria Provincial 
nomeado pelo Presidente do Conselho de Administração.

ARTIGO 75

(Colectivo de Delegação)

1. O Colectivo de Delegação, é um órgão de consulta e de apoio 
da Delegação Regional, presidido e convocado pelo Delegado 
Regional.

2. Compete ao Colectivo de Delegação, designadamente:
a) avaliar e pronunciar-se sobre o desempenho e gestão 

corrente da Delegação Regional;
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b) apreciar a execução dos planos e programas anuais                     
e plurianuais da actividade bem como os respectivos 
relatórios de execução;

c) pronunciar-se sobre os relatórios de gestão financeira que 
lhe sejam submetidos; e

d) promover a troca de experiências de informação 
relevantes entre quadros da Delegação e outras 
instituições.

3. O Colectivo de Delegação tem a seguinte composição:

a) Delegado Regional; e
b) Chefe de Departamento Regional.

4. O Delegado Regional, pode, em razão da matéria, convidar 
para as sessões do Colectivo de Delegação outros quadros e 
técnicos em função da matéria.

5. O Colectivo de Delegação, reúne quinzenalmente em sessões 
ordinárias e extraordinariamente, sempre que se julgar necessário 
e devidamente convocada pelo Delegado Regional.

CAPÍTULO V

Regime, Patrimonial e Financeiro
ARTIGO 76

(Património)

O património da ANARME, IP é constituído pela universalidade 
dos bens, direitos e outros valores doados pelo Estado, entidades 
públicas ou privadas, agências de cooperação, bem como os que 
adquira ou contrate no exercício da sua actividade.

ARTIGO 77

(Recursos financeiros)

1. Os Recursos Financeiros da ANARME, IP, advém, de:
a) Receitas provenientes de serviços prestados                                           

pela ANARME, IP;
b) Fundos provenientes do Orçamento de Estado;
c) Rendimento que ANARME, IP, pode receber de investi-

mentos; e
d) Subvenções e doações.

2. As receitas referidas no número anterior destinam-se                             
à realização de despesas da ANARME, IP, durante a execução 
do orçamento do ano a que respeitam, podendo os saldos não 
utilizados, transitar para o ano seguinte, nos termos da lei.

ARTIGO 78

(Despesas)

Constituem despesas da ANARME, IP:
a) Os encargos com o respectivo funcionamento e com                   

o cumprimento das suas atribuições e competências; 
b) Os custos de aquisição, manutenção e conservação dos 

bens, equipamentos ou serviços que tenham de utilizar;
c) Os encargos com o funcionamento do Conselho Fiscal 

e Consultivo e das suas Comissões Especializadas;
d) Outros encargos determinados por lei.

ARTIGO 79

(Instrumentos de gestão)

São instrumentos de gestão da ANARME, IP:
a) O Plano Estratégico da ANARME, IP;
b) O Plano Anual de Actividades;
c) O Orçamento e o seu balanço de execução;
d) O relatório anual de actividades;

e) O plano de formação profissional;
f) O Plano e perfis de gestão; e
g) Outros documentos que influenciam na implementação 

da estratégia da ANARME, IP.

ARTIGO 80

(Prestação de contas)

1. A ANARME, IP deve elaborar com referência a 31                             
de Dezembro de cada ano, os seguintes documentos:

a) Relatórios do Conselho de Administração indicando 
como foram atingidos os objectivos e analisando 
a eficiência dos mesmos nos vários domínios                                   
de actuação;

b) Balanço e mapa de demonstração de resultados; e
c) Mapa de fluxo de caixa.

2. Os documentos referidos no número anterior são aprovados 
por Despacho Conjunto do Ministro da Saúde e do Ministro 
que superintende a área de Economia e Finanças, tendo em 
consideração os pareceres do Conselho Fiscal, Auditoria interna 
e do Auditor Externo.

3. O relatório anual do Conselho de Administração,                                  
o Balanço, a demonstração de resultados, bem como os pareceres 
do Conselho Fiscal, da Auditoria Interna e do Auditor Externo 
devem ser publicados no Boletim da República e num dos Jornais 
de maior circulação no País, bem como no boletim ou página da 
internet da ANARME, IP.

4. Os documentos de prestação de contas referidos no presente 
artigo devem ser submetidos à aprovação pelos Ministros de tutela 
até 31 de Março do ano seguinte a que respeitam.

CAPÍTULO VI

(Regime de pessoal e remuneratório)

ARTIGO 81

(Regime de pessoal)

Ao pessoal da ANARME, IP, aplica-se o regime jurídico                    
da função pública, sendo admissível a celebração de contratos 
no âmbito da Lei do Trabalho, sempre que isso for compatível 
com a natureza das funções a desempenhar.

ARTIGO 82

 (Regime remuneratório)

1. Sem prejuízo dos direitos adquiridos, o regime remuneratório 
aplicável ao pessoal do ANARME, IP, é o dos Funcionários                         
e Agentes do Estado, com a possibilidade de adopção de 
tabelas diferenciadas em função da especificidade da actividade 
desenvolvida e de aprovação de suplementos adicionais, pelos 
Ministros que superintendem as áreas das Finanças e da Função 
Pública.

2. As remunerações dos membros do Conselho da Administração 
são fixadas por despacho conjunto dos Ministros que superintende 
a área da saúde e da Economia e Finanças, em observância aos 
critérios estabelecidos pelo Conselho de Ministros.

3. Os membros do Conselho Fiscal têm direito a senha                             
de presença por cada sessão em que estejam presentes.

4. O valor da senha de presença por sessão é fixado por 
despacho dos Ministros que superintendem as áreas da Economia 
e Finanças e da Administração Estatal e Função Pública.
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CAPÍTULO VII

Disposições finais
ARTIGO 83

(Actos da ANARME, IP)

1. Os actos da ANARME, IP, podem revestir as seguintes 
formas:

a) Resolução;
b) Parecer;
c) Despacho;
d) Ordem de serviço; e
e) Circular.

2. Os actos do Conselho da Administração que sejam de 
interesse público, são publicados sob a forma de Resolução e são 
vinculativos para os seus órgãos, funcionários e terceiros quando 
a estes digam respeito.

3. Com a excepção da Resolução, os restantes actos podem ser 
emitidos pelos diferentes funcionários que exercem funções de 
Direcção e Chefia, no âmbito das suas competências.

ARTIGO 84

(Impedimentos e incompatibilidade)

1. Os membros do Conselho de Administração não podem 
desempenhar quaisquer outras funções públicas ou privadas 
sujeitas a jurisdição da ANARME, IP.

2. No caso de existirem participações sociais ou interesses 
em empresas, as mesmas devem ser declaradas antes da tomada 
de posse.

3. O regime de incompatibilidades e impedimentos cinge-se 
ao Estatuto Geral dos Funcionários e Agentes do Estado e à Lei 
de Probidade Pública.

4. As incompatibilidades e impedimentos previstos no número 
anterior são aplicáveis aos funcionários que ocupam cargos                          
de Direcção, Chefia e Confiança na Instituição.

ARTIGO 85

(Conflito de interesses)

1. Os dirigentes, trabalhadores da ANARME, IP, bem como 
os membros das comissões técnicas, os relatores e peritos não 
podem ter interesses, financeiros ou outros, em qualquer entidade 
sujeitas às atribuições da ANARME, IP, e que sejam susceptíveis                                                                                                             
de afectar a sua imparcialidade, confidencialidade e independência;

2. Todas as pessoas abrangidas pelo disposto no número 
anterior, devem apresentar anualmente uma declaração sobre os 
seus interesses, designadamente, financeiros dos quais constituem 
todos os interesses directos ou indirectos e possam originar 
conflitos de interesse com a ANARME, IP.

3. A ANARME, IP, assegura pelos meios mais adequados                   
e o respeito pela legislação aplicável, tanto o registo de interesse 
previsto no número anterior, bem como a possibilidade da sua 
consulta por parceiro.

ARTIGO 86

(Dúvidas e omissões)

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação 
das disposições do presente regulamento são resolvidas por 
Despacho do Ministro que superintende a área da saúde.

Preço — 110,00 MT
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