
RESOLUÇÃO SES Nº 1861 DE 04 DE JUNHO DE 2019 
 
CRIA GRUPO TÉCNICO DE ASSESSORIA DA QUALIDADE DA SUBSECRETARIA DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, E DETERMINA SUAS 
ATRIBUIÇÕES.  
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições legais, 
 
CONSIDERANDO: 
 
- o Decreto nº 46.553, de 03 de janeiro de 2019, que altera, sem aumento de despesa, 
a estrutura organizacional da Secretaria de Estado de Saúde - SES, e dá outras 
providencias; 
 
- as diretrizes do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) da ANVISA; 
 
- as diretrizes da Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, do Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) que institui a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS); 
 
- as diretrizes das ações de qualidade determinadas pela ANVISA na RDC n° 34, de 08 de 
julho de 2013, que institui os procedimentos, programas e documentos padronizados, a 
serem adotados no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para 
padronização das atividades de inspeção em empresas de medicamentos, produtos para 
a saúde e insumos farmacêuticos e envio dos relatórios pelo sistema CANAIS; 
 
- as diretrizes da ANVISA na RDC nº 207, de 03 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a 
organização das ações de vigilância sanitária exercidas pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, relativas à Autorização de Funcionamento, Licenciamento, 
Registro, Certificação de Boas Práticas, Fiscalização, Inspeção e Normatização, no 
âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária; e 
 
- os parâmetros da gestão da qualidade, simplificação, melhoria contínua dos processos 
de trabalho, padrões e ações que objetivam dar celeridade aos serviços, obter a 
satisfação dos cidadãos, eliminar desperdícios, racionalizar procedimentos, desenvolver 
equipes, valorizar servidores e melhorar a qualidade de vida no trabalho, agregando e 
disseminando as melhores práticas que compõem a Subsecretaria de Vigilância em 
Saúde - SVS; 
 
RESOLVE: 
 
Art. 1º - Criar, sem aumento de despesa, o Grupo Técnico de Assessoria da Qualidade 
da Subsecretaria da Vigilância em Saúde - GTAQ/SVS com a finalidade de promover a 
implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade abrangente a toda Subsecretaria 
de Vigilância em Saúde. 
 
Art. 2º - Determinar as seguintes atribuições para o GTAQ/SVS: 
 
I - planejar e apoiar as ações necessárias à implementação do Sistema de Gestão da 
Qualidade da SVS; 
 



II - coordenar as ações voltadas para a implementação das estratégias de melhoria 
contínua dos processos de trabalho, reestruturação de práticas, padronização e 
gerenciamento dos documentos; 
 
III - coordenar a elaboração e acompanhar a implementação dos planos de melhoria das 
áreas técnicas a que pertencem; 
 
IV - estimular a participação de toda a força de trabalho da SVS nas ações de 
implementação do Sistema de Gestão da Qualidade; 
 

V - atuar como multiplicadores, disseminando o conhecimento adquiadquiridoa partir 
dos debates promovidos nas reuniões do GTAQ/SVS, das capacitações e determinações 
oriundas do Subcomitê de Gestão da Qualidade (SCGQ) da ANVISA. 

Art. 3º - O GTAQ/SVS terá a seguinte composição: 
 
Grupo Gestor do Gabinete da SVS: 
 
Subsecretaria de Vigilância em Saúde - 03 representantes 
Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde - 02 representantes 
Superintendência de Vigilância Sanitária - 02 representantes 
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - 02 representantes 
 
Grupo de Apoio Técnico da Qualidade: 
 
Assessoria Técnica da Qualidade da Superintendência de Gestão de 
Vigilância em Saúde - 01 representante 
Assessoria Técnica da Qualidade da SES - 01 representante 
Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde - 01 representante 
Superintendência de Vigilância Sanitária - 02 representantes 
Superintendência de Vigilância Epidemiológica e Ambiental - 01 representante 
 
Art. 4º - A presidência do GTAQ/SVS será exercida pela Subsecretária de Vigilância em 
Saúde e a Secretaria Executiva será exercida pela Assessora Técnica da Qualidade da 
Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde. 
 
Art. 5º - As reuniões ordinárias do GTAQ/SVS ocorrerão bimestralmente, na segunda 
terça-feira dos meses pares, ou extraordinariamente por convocação do presidente. 
 
Art. 6º - O GTAQ/SVS será conduzido pela Assessora Técnica da Qualidade da 
Superintendência de Gestão de Vigilância em Saúde, tendo como apoio técnico o 
representante da Assessoria Técnica da Qualidade da SES. 
 
Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
 

Rio de Janeiro, 04 de junho de 2019 
 

EDMAR JOSÉ ALVES DOS SANTOS 
Secretário de Estado de Saúde 



 


