
PORTARIA Nº 01/2016/GGTOX/ANVISA, DE 25 DE JANEIRO DE 2016  
 
 
A Gerência Geral de Toxicologia no uso das atribuições que lhe confere na 
Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 29, de 21 de julho de 2015 do 
Regimento Interno, resolve:  
 
 Art. 1º Estabelecer os critérios para agendamento de reuniões com participação 
de servidores da Gerência Geral de Toxicologia – GGTOX.  
Art. 2º Para realização de agendamento de reunião junto às áreas da GGTOX 
deverão ser observados os seguintes itens:  
I - solicitar a reunião com, no mínimo, 15(quinze) dias de antecedência à data 
pretendida;  
II - definir clara e objetivamente a pauta, enumerando o(s) processo(s) a que se 
relaciona(m), bem como os assuntos e desdobramentos que serão tratados. 
Atentar para a correta enumeração e citação do(s) número(s) do(s) processo(s) e 
expediente(s);  
III - enumerar/listar os participantes. Certificar-se que algum dos presentes na 
reunião/audiência tem expresso poder para participar, seja por meio de 
procuração, ou por ser representante da empresa;  
IV - atentar se a matéria é de competência da GGTOX e/ou de suas áreas, e  
V – apresentar o número da reunião/audiência e/ou número do protocolo de 
atendimento caso o assunto já tenha sido objeto de outra reunião/audiência em 
qualquer área da Anvisa, ou se já foi objeto de resposta pelos canais de 
atendimento da Anvisa.  
Art. 3º A reunião deverá ser solicitada apenas quando não houver possibilidade de 
esclarecimento do questionamento pelo ANVISA ATENDE.  
Art. 4º Todos os pedidos de reunião/audiência devem ser feitos por meio do 
sistema do Parlatório.  
Paragrafo único. Não é necessário utilizar qualquer outro canal de comunicação 
com a Anvisa para tratar de agendamento de reunião/audiência. A solicitação só 
será avaliada pelo sistema do Parlatório.  
Art. 5º A GGTOX e/ou suas áreas avaliarão as informações prestadas na 
solicitação de agendamento de reunião e decidirão quanto à sua concessão. 
§ 1º A GGTOX e/ou suas áreas se reservam ao direito, caso entendam ser 
possível e satisfatório, responder às demandas por meio do próprio sistema do 
Parlatório. 
§ 2º Nas situações em que a pauta não estiver claramente definida e for 
constatada a ausência de questionamento pelo ANVISA ATENDE, a reunião 
poderá ser negada.  
Art. 6º A GGTOX e/ou suas áreas poderão convocar, por e-mail ou ofício, as 
empresas para reuniões com finalidade de subsidiar a análise das petições 
relacionadas à avaliação toxicológica de registro e pós-registro de agrotóxicos por 
outros motivos considerados necessários.  
Art. 7º O técnico responsável pelo atendimento em parlatório deverá anexar a ATA 
da reunião no sistema DATAVISA, na árvore do processo do produto objeto da 
pauta, quando o processo já estiver protocolado.  



Art. 8º Ficam estabelecidos no quadro abaixo os dias para os quais, 
preferencialmente, devem ser programadas as solicitações de agendamentos de 
reunião com cada área:  

ÁREA  DIA DA SEMANA  

Gerência-Geral de Toxicologia – GGTOX Segunda-feira  

Coordenação de Produtos Equivalentes e Outros - CPREQ Terça-feira  

Coordenação de Produtos Novos e de Baixo Risco - CPNBR Quinta-Feira 

 
Art.9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 
 
CAIO AUGUSTO DE ALMEIDA 
Gerente Geral de Toxicologia - substituto  
GGTOX/ANVISA  
 


