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Art. 1º O Programa Nacional de Desestatização – PND tem como objetivos fundamentais:

I - reordenar a posição estratégica do Estado na economia, transferindo à iniciativa privada atividades indevidamente exploradas pelo setor 
público;

II - contribuir para a reestruturação econômica do setor público, especialmente através da melhoria do perfil e da redução da dívida pública líquida;

III - permitir a retomada de investimentos nas empresas e atividades que vierem a ser transferidas à iniciativa privada;

IV - contribuir para a reestruturação econômica do setor privado, especialmente para a modernização da infra-estrutura e do parque industrial do 
País, ampliando sua competitividade e reforçando a capacidade empresarial nos diversos setores da economia, inclusive através da concessão 
de crédito;

V - permitir que a Administração Pública concentre seus esforços nas atividades em que a presença do Estado seja fundamental para a 
consecução das prioridades nacionais;

VI - contribuir para o fortalecimento do mercado de capitais, através do acréscimo da oferta de valores mobiliários e da democratização da 
propriedade do capital das empresas que integrarem o Programa.

(Lei nº 9.491/97)
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Conceito:

É um órgão da administração pública, direta ou indireta, com função 
específica de regular matérias a que tenha sido atribuída competência.

Instituídas sob a forma de autarquias de regime especial, são agências 
especiais destinadas a regulamentar, controlar e fiscalizar a execução 
de serviços públicos transferidos para o setor privado por 
intermédio de concessões, permissões etc.



Principais Agências Reguladoras 
no Brasil

 Agência Nacional de Águas (ANA)

 Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)

 Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)

 Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)

 Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)

 Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq)

 Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)

 Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

 Agência Nacional do Cinema (Ancine)

 Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP)



Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (ANA)



Agência Nacional de Aviação Civil 
(Anac)



Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel)
A Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL tem por 
finalidade regular e fiscalizar a produção, transmissão, 
distribuição e comercialização de energia elétrica, em 
conformidade com as políticas e diretrizes do governo 
federal.

(art. 2º, Lei nº 9.427/96)



Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) – Resolução 482



Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS)

A ANS terá por finalidade institucional promover a defesa do 
interesse público na assistência suplementar à saúde, 
regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto às suas 
relações com prestadores e consumidores, contribuindo 
para o desenvolvimento das ações de saúde no País.

(art. 3º, Lei nº 9.961/2000)



Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel)

Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos 
termos das políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo 
e Legislativo, organizar a exploração dos serviços de 
telecomunicações.

(art. 1º, Lei nº 9.472/1997)



Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel)



Agência Nac. de Transp. Aquaviários 
(Antaq) e Terrestres (ANTT)

São objetivos das Agências Nacionais de Regulação dos 
Transportes Terrestre e Aquaviário:

Regular ou supervisionar, em suas respectivas esferas e 
atribuições, as atividades de prestação de serviços e de 
exploração da infra-estrutura de transportes, exercidas 
por terceiros (...)

(art. 20, II, Lei nº 10.233/2001)



Agência Nac. de Transp. Aquaviários 
(Antaq) e Terrestres (ANTT)



Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)
A Agência terá por finalidade institucional promover a 
proteção da saúde da população, por intermédio do 
controle sanitário da produção e da comercialização de 
produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária, 
inclusive dos ambientes, dos processos, dos insumos e das 
tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de 
portos, aeroportos e de fronteiras.

(art. 6º, Lei nº 9.782/1999)



Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)



Agência Nacional do Cinema 
(Ancine)
Fica criada a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, 
autarquia especial, vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, observado o 
disposto no art. 62 desta Medida Provisória, órgão de 
fomento, regulação e fiscalização da indústria 
cinematográfica e videofonográfica, dotada de autonomia 
administrativa e financeira.

(art. 5º, MP 2.228-1/2001)



Agência Nacional do Cinema 
(Ancine)



Agência Nac. do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP)
Fica instituída a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíves - ANP, entidade integrante da Administração 
Federal Indireta, submetida ao regime autárquico especial, 
como órgão regulador da indústria do petróleo, gás 
natural, seus derivados e biocombustíveis, vinculada ao 
Ministério de Minas e Energia. 

(art. 7º, Lei nº 9.478/1997)



Agência Nac. do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis (ANP)
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Conselhos de Classe

Qual é o papel dos conselhos profissionais?
“É nesse âmbito que se encontram os 
conselhos de profissões regulamentadas, que, 
entre outras finalidades, buscam orientar os 
profissionais sobre o exercício do seu ofício; 
zelar pela ética da profissão em todas as 
suas áreas de atuação; regular e fiscalizar os 
limites de atuação profissional; registrar, 
cadastrar e manter dados sobre os 
profissionais; e normatizar as diretrizes de 
cada profissão.” (CFC)



Conselhos de Classe

Profissão Conselho
Administradores Conselho Federal de Administração (CFA) e conselhos regionais (CRA)
Advogados Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e conselhos seccionais (OAB/UF)
Arquitetos e urbanistas Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR) e conselhos regionais (CAU/UF)
Assistentes sociais Conselho Federal de Serviço Social (CFESS) e conselhos regionais (CRESS)
Bibliotecários Conselho Federal de Biblioteconomia (CFB) e conselhos regionais (CRB)
Biólogos Conselho Federal de Biologia (CFBIO) e conselhos regionais (CRBIO)
Biomédicos Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) e conselhos regionais (CRBM)
Contabilistas Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e conselhos regionais (CRC)
Corretores de imóveis Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI) e conselhos regionais (CRECI)
Economistas Conselho Federal de Economia (COFECON) e conselhos regionais (CORECON)
Economistas domésticos Conselho Federal de Economistas Domésticos (CFED) e conselhos regionais (CRED)
Educadores e Pedagogos Conselho Federal de Educadores e Pedagogos (CFEP) e conselhos regionais (CREP)
Profissional de Educação Física Conselho Federal de Educação Física (CONFEF) e conselhos regionais (CREF)
Enfermeiros e obstetrizes Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e conselhos regionais (COREN)
Engenheiros e agrônomos Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA) e conselhos regionais (CREA)
Estatísticos Conselho Federal de Estatística (CONFE) e conselhos regionais (CONRE)



Conselhos de Classe

Profissão Conselho
Farmacêuticos Conselho Federal de Farmácia (CFF) e conselhos regionais (CRF)
Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e conselhos regionais (CREFITO)
Fonoaudiólogos Conselho Federal de Fonoaudiologia (CFFa) e conselhos regionais (CREFONO)
Médicos Conselho Federal de Medicina (CFM) e conselhos regionais (CRM)
Médicos veterinários e zootecnistas Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) e conselhos regionais (CRMV)
Museólogos Conselho Federal de Museologia (COFEM) e conselhos regionais (COREM)
Músicos Ordem dos Músicos do Brasil (OMB)
Nutricionistas Conselho Federal de Nutrição (CFN) e conselhos regionais (CRN)
Odontólogos Conselho Federal de Odontologia (CFO) e conselhos regionais (CRO)
Psicólogos Conselho Federal de Psicologia do Brasil (CFP) e conselhos regionais (CRP)
Químicos Conselho Federal de Química (CFQ) e conselhos regionais (CRQ)
Relações-públicas Conselho Federal de Relações Públicas (CONFERP) e conselhos regionais (CONRERP)
Representantes comerciais Conselho Federal dos Representantes Comerciais (CONFERE) e conselhos regionais (CORE)
Técnico em radiologia Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia (CONTER) e conselhos regionais (CRTR)
Técnicos industriais Conselho Federal dos Técnicos Industriais (CFT) e conselhos regionais (CRT)
Técnicos Agrícolas Conselho Federal dos Técnicos Agrícolas (CFTA) e conselhos regionais (CRTA)
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