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Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação, com efeitos financeiros a partir da 8ª parcela de 2016.

RICARDO BARROS

RETIFICAÇÃO

No art. 3º, da Portaria nº 866/GM/MS, de 27 de abril de
2016, publicada no Diário Oficial da União nº 80, de 28 de abril de
2016, Seção 1, página 77,

ONDE SE LÊ:
"Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, correrão

por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o
Programa de Trabalho 10.302.2015.8585.000G - Atenção à Saúde da
População em Média e Alta Complexidade - Melhor em Casa.";

LEIA-SE:
"Os recursos orçamentários, objeto desta Portaria, são oriun-

dos do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar o Pro-
grama de Trabalho 10.302.2015.8585 - Atenção à Saúde da Popu-
lação em Média e Alta Complexidade - Bloco de Atenção de Média
e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Componente Limite
Financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial
e Hospitalar - Plano Orçamentário 000G - Melhor em Casa."

alternativa coletiva de abastecimento de água destinado a verificar se
a água fornecida à população é potável, assegurando a manutenção
desta condição;

V- navegação de apoio marítimo: aquela realizada para apoio
logístico às embarcações e instalações em águas territoriais nacionais
e na zona econômica exclusiva, que atuem nas atividades de pesquisa
e lavra de minerais e hidrocarbonetos;

VI- passagens de fronteira: lugar de vinculação entre os
países, designado e habilitado para a entrada e saída de pessoas,
mercadorias e meios de transporte;

VII- plano de amostragem: documento que inclui definição
dos pontos de coleta de amostras para análise da qualidade da água;
definição do número de amostras e frequência de amostragem para
análise da qualidade da água; e definição dos parâmetros de qualidade
da água a serem analisados;

VIII- ponto de entrada: local para entrada ou saída inter-
nacional de viajantes, bagagens, cargas, contêineres, meios de trans-
porte, mercadorias e encomendas postais, bem como agências e áreas
que prestam serviços a eles na entrada ou saída do território nacional.
RSI (2005);

IX- responsável técnico: pessoa que detém conhecimentos
em determinada área profissional, que, possua Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica (ART) específica para a atividade que se pro-
põe, estando legalmente habilitado, com inscrição ativa junto ao con-
selho de classe, responde tecnicamente pela qualidade dos serviços
prestados pela empresa;

X- sistema de abastecimento de água para consumo humano:
instalação composta por conjunto de obras civis, materiais e equi-
pamentos, desde a zona de captação até os pontos de oferta de água,
destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por
meio de rede de distribuição, podendo ser:

a) sistema isolado: sistema de abastecimento de água para
consumo humano que possui captação própria na área primária por-
tuária ou aeroportuária e abastece isoladamente essa área;

b) sistema misto: todo sistema de abastecimento de água para
consumo humano composto por canalizações que transportam água
oriunda da rede pública de abastecimento e canalizações que trans-
portam água oriunda de captação própria na área primária portuária
ou aeroportuária;

c) sistema de abastecimento de água composto por cana-
lizações em que circula água unicamente oriunda da rede pública de
abastecimento: todo sistema de abastecimento de água para consumo
humano composto por canalizações que transportam água oriunda
apenas da rede pública de abastecimento.

XI- solução alternativa de abastecimento de água para con-
sumo humano: toda modalidade de abastecimento coletivo destinado
a fornecer água potável, com captação subterrânea ou superficial, com
ou sem canalização, e sem rede de distribuição.

CAPÍTULO II
BOAS PRÁTICAS SANITÁRIAS
Seção I
Disposições Gerais
Art. 6º. As boas práticas sanitárias na operação e manutenção

do sistema de abastecimento de água para consumo humano ou so-
lução alternativa coletiva de abastecimento de água representam um
conjunto de procedimentos planejados, implantados e implementados,
a partir de bases científicas, técnicas e normativas, com o objetivo de
controlar e manter a qualidade da água ofertada à população.

Art. 7º. As boas práticas sanitárias na operação e manutenção
do sistema de abastecimento de água ou solução alternativa coletiva
de abastecimento de água devem:

I - abranger todas as etapas de planejamento dos recursos
físicos, materiais e da capacitação dos recursos humanos envolvi-
dos;

II - sujeitar-se à análise, revisão e correção, a critério da
ANVISA, quando o contexto epidemiológico internacional ou na-
cional exigir a adoção de medidas sanitárias complementares; e

III - contemplar todas as etapas de abastecimento de água
potável, devendo estar compatível com os critérios e procedimentos
definidos neste Regulamento e demais normas estabelecidas pelos
órgãos federais, estaduais e municipais.

Art. 8º. Toda água fornecida coletivamente deve ser sub-
metida a processo de desinfecção, concebido e operado de forma a
garantir o padrão microbiológico e físico-químico de potabilidade da
água.

Art. 9º. Toda água para consumo humano suprida por ma-
nancial superficial e distribuída por meio de canalização deve incluir
tratamento inicial por filtração e, posteriormente, desinfecção.

Seção II
Plano de Amostragem
Art. 10. Para formulação do plano de amostragem do sistema

de abastecimento de água ou solução alternativa de abastecimento de
água devem ser considerados minimamente:

I - os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos de
qualidade da água para consumo humano previstos no Anexo I desta
Resolução;

II - critérios para o estabelecimento de locais prioritários de
coleta de amostras de água para fins de análise da qualidade, pre-
vistos no Anexo II desta Resolução; e

III- frequência de coleta de amostras de água para fins de
análise da qualidade, previstos no Anexo III desta Resolução.

§ 1º. Aos responsáveis pelo controle da qualidade da água
ofertada para consumo humano cabe a elaboração de um plano de
amostragem, incluindo a definição dos parâmetros a serem analisados,
dos pontos de coleta de amostras, e do número e frequência de
amostragem, bem como as datas de previsão para realização das
coletas. Alterações nas datas de realizações das coletas devem ser
justificadas à autoridade sanitária, com antecedência mínima de 24
(vinte e quatro) horas. Nesse plano, deve ser informado qual o la-
boratório será responsável pelas análises das amostras. O plano de

amostragem deve ser apresentado à ANVISA quando do inicio das
operações e sempre que houver qualquer atualização.

§ 2º. O plano de amostragem deve também prever, anual-
mente, ou quando houver evidências de risco, análises físico-químicas
e microbiológicas previstas na Portaria do Ministério da Saúde
2.914/2011 e suas atualizações

Seção III
Plano de Gestão
Art. 11. As pessoas jurídicas de direito público ou privado

que explorem direta ou indiretamente portos, aeroportos e passagens
de fronteira e as empresas relacionadas no Art. 2º, deverão manter um
plano de gestão de água potável, que tem como objetivo garantir a
oferta de água potável a todos viajantes e comunidade aeroportuária
ou portuária, devendo ser baseado numa avaliação de riscos de todo
o sistema de água potável, desde a fonte até a oferta, em uma
abordagem de perigos e pontos críticos de controle para identificar
todos os riscos potenciais ao longo de todo o sistema.

Paragrafo único. O plano de gestão de água potável de um
porto ou aeroporto deve conter:

I- Descrição do sistema de tratamento de água existente na
área primária, quando couber, informando nome do responsável téc-
nico, procedimentos que constituem as etapas de tratamento da água
daquele sistema, produtos químicos empregados e parâmetros de qua-
lidade da água, frequência de análises promovidas na etapa de tra-
tamento da água e os problemas que poderão ocorrer e suas res-
pectivas soluções.

II- Identificação dos responsáveis, com devidas atribuições;
III- Identificação das fontes de água, fornecedores, insta-

lações de tratamento, armazenamento de água e distribuição, for-
necimento de água para o público e os meios de transporte.

IV- Identificação dos riscos potenciais, incluindo genéricos e
os riscos específicos do local e mitigação de risco. Definição das
responsabilidades para cada agente atuante do sistema, tais como:
empresas de apoio ao abastecimento das aeronaves ou embarcações,
empresas de transporte, de tratamento e monitoramento da qualidade
da água, etc.

V- Identificação dos parâmetros de verificação da qualidade
da água na área aeroportuária ou portuária, com a frequência e limites
aceitáveis;

VI- Designação do laboratório responsável pelas análises do
controle da qualidade da água, incluindo os protocolos de coleta,
acondicionamento e transporte das amostras;

VII- Procedimentos de contingência para o gerenciamento de
incidentes (falhas de equipamentos, focos de contaminação, notifi-
cações de doenças de veiculação hídrica, etc.) e situações de emer-
gência (inundações, condições meteorológicas extremas, etc.).

VIII- Protocolo de comunicação que garanta a notificação de
todas as partes interessadas em caso de avaria do sistema, resultados
adversos, etc.

Seção IV
Sistema de Reservação de Água para Consumo Humano
Art. 12. Em relação aos reservatórios de água potável, esses

devem atender aos seguintes critérios:
I- possuir tampas de inspeção e passagens dimensionadas

para permitir a entrada de um homem em todos os compartimentos,
visando à inspeção e higienização do reservatório;

II- as superfícies internas devem ter ângulos e cantos ar-
redondados, sem emendas, manualmente acessíveis, ausentes de re-
entrâncias e saliências, de forma a impedir a proliferação de mi-
crorganismos, bem como permitir total assepsia do seu interior;

III- ser concebido de forma a permitir o escoamento total da
água;

IV- as torneiras, conexões e outros componentes devem ser
de fácil retirada e montagem para permitir a limpeza e desinfecção;

V- as tampas, bem como outros acoplamentos devem ter tal
estanqueidade de forma a impedir vazamentos, e/ou a entrada de
corpos estranhos, como líquidos, poeiras, insetos e animais.

VI- as tampas devem estar instaladas sobre bordas de aber-
tura, suficientemente elevadas acima da face superior externa do
reservatório, de forma a impedir a entrada de água da chuva ou de
qualquer outro veículo de contaminação difusa.

Parágrafo único. O posicionamento do reservatório deve es-
tar em conformidade com o projeto apresentado, sendo proibida a
estocagem ou a acomodação de qualquer material contaminante ou de
resíduos de qualquer natureza sobre os reservatórios, ou em local
próximo que possibilite o carreamento deste material para o seu
i n t e r i o r.

Art. 13. Os reservatórios devem ser limpos e desinfetados,
por profissionais qualificados para realização da atividade, a cada 180
(cento e oitenta) dias ou após a realização de obras de reparo e
sempre que houver suspeita de contaminação.

§ 1º Após a limpeza e desinfecção, o teor de cloro dever ser
mantido dentro dos padrões previstos nesta Resolução.

§ 2º As pessoas jurídicas, de direito público ou privado, que
explorem direta ou indiretamente portos, aeroportos e passagens de
fronteiras devem apresentar à ANVISA, quando solicitado, o Cer-
tificado de Limpeza e Desinfecção de Reservatórios da rede de dis-
tribuição de água potável, fornecido pela empresa responsável pelo
procedimento.

Seção V
Padrões de Potabilidade
Art. 14. A água potável deve estar em conformidade com

padrão microbiológico, de acordo com a disposição do Anexo I desta
Resolução.

§ 1º No controle da qualidade da água, quando forem de-
tectadas amostras com resultado em desconformidade com o disposto
no Anexo I desta Resolução, mesmo em ensaios presuntivos, devem
ser adotadas ações corretivas e novas amostras devem ser coletadas
em dias imediatamente sucessivos, até que revelem resultados sa-
tisfatórios.

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

DIRETORIA COLEGIADA

RESOLUÇÃO - RDC No- 91, DE 30 DE JUNHO DE 2016

Dispõe sobre as Boas Práticas para o Sis-
tema de Abastecimento de Água ou So-
lução Alternativa Coletiva de Abastecimen-
to de Água em Portos, Aeroportos e Pas-
sagens de Fronteiras.

A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, no uso da atribuição que lhe conferem o art. 15, III e IV
aliado ao art. 7º, III, e IV, da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999,
o art. 53, V, §§ 1º e 3º do Regimento Interno aprovado nos termos do
Anexo I da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de
fevereiro de 2016, resolve adotar a seguinte Resolução da Diretoria
Colegiada, conforme deliberado em reunião realizada em 21 de junho
de 2016, e eu, Diretor-Presidente Substituto, determino a sua pu-
blicação.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES INICIAIS
Seção I
Objetivo
Art. 1° Esta Resolução estabelece critérios e procedimentos

para o controle sanitário da água destinada ao consumo humano
proveniente de sistema de abastecimento de água ou solução al-
ternativa de abastecimento de água em portos, aeroportos e passagens
de fronteiras em todo o território nacional.

Seção II
Abrangência
Art. 2º Esta Resolução abrange:
I- empresas que prestem serviços de abastecimento de água

potável para consumo humano em áreas de portos, aeroportos, pas-
sagens de fronteira; e

II- empresas que prestem serviços de abastecimento de água
potável para consumo humano de bordo de veículos rodoviários co-
letivos de passageiros, aeronaves e embarcações.

Parágrafo único. As empresas prestadoras de serviço me-
diante contrato de terceirização também ficam sujeitas ao cumpri-
mento desta Resolução, sem prejuízo da responsabilidade das em-
presas contratantes.

Seção III
Obrigações
Art. 3º As pessoas jurídicas de direito público ou privado

que explorem direta ou indiretamente portos, aeroportos e passagens
de fronteira e as empresas relacionadas no artigo anterior deverão
implantar e implementar, a partir de bases científicas, técnicas e
normativas, as boas práticas sanitárias na operação e manutenção do
sistema de abastecimento de água ou solução alternativa coletiva de
abastecimento de água, previstas nesta Resolução.

Art. 4º. Todos os agentes envolvidos nas atividades de ope-
ração e manutenção do sistema de abastecimento de água ou solução
alternativa coletiva de abastecimento de água devem assegurar à AN-
VISA livre acesso às áreas solicitadas, além de outras facilidades para
o desempenho de suas funções.

Seção IV
Definições
Art. 5º. Para efeito desta Resolução, são adotadas as se-

guintes definições:
I- água para consumo humano: água potável destinada à

ingestão, preparação e produção de alimentos, higiene pessoal, in-
dependentemente da sua origem;

II- água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade
estabelecido em legislação específica e que não ofereça riscos à
saúde;

III- boas práticas sanitárias: conjunto de procedimentos para
garantir a qualidade sanitária de um produto ou serviço, cuja eficácia
e efetividade devem ser avaliadas por meio de inspeção e/ou in-
vestigação;

IV-controle da qualidade da água para consumo humano:
conjunto de atividades exercidas de forma contínua pelo(s) respon-
sável (is) pelo sistema de abastecimento de água ou pela solução
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§ 2º Nos sistemas de distribuição, as novas amostras devem
incluir no mínimo uma recoleta no ponto onde foi constatado o
resultado positivo para coliformes totais e duas amostras extras, sendo
uma a montante e outra a jusante do local da recoleta.

§ 3º Para verificação do percentual mensal das amostras com
resultados positivos de coliformes totais, as recoletas não devem ser
consideradas no cálculo.

§ 4º O resultado negativo para coliformes totais das recoletas
não anula o resultado originalmente positivo no cálculo dos per-
centuais de amostras com resultado positivo.

§ 5º Na proporção de amostras com resultados positivos,
admitida mensalmente para coliformes totais no sistema de distri-
buição, expressa no Anexo I, não serão aceitos resultados positivos
que ocorram em recoleta, nos termos do § 1º deste artigo.

§ 6º Quando o padrão microbiológico estabelecido no Anexo
I for violado, os responsáveis pelos sistemas e soluções alternativas
coletivas de abastecimento de água para consumo humano devem
informar à ANVISA as medidas corretivas adotadas.

Art. 15. A determinação de bactérias heterotróficas deve ser
realizada como um dos parâmetros para avaliar a integridade do
sistema de distribuição (reservatório e rede).

§ 1º A contagem de bactérias heterotróficas deve ser rea-
lizada em 20% (vinte por cento) das amostras mensais para análise de
coliformes totais nos sistemas de distribuição (reservatório e rede).

§ 2º Alterações bruscas ou acima do usual na contagem de
bactérias heterotróficas devem ser investigadas para identificação de
irregularidade e providências devem ser adotadas para o restabele-
cimento da integridade do sistema de distribuição (reservatório e rede),
recomendando-se que não se ultrapasse o limite de 500 UFC/ml.

Art. 16. Para a garantia da qualidade microbiológica da água,
em complementação às exigências relativas aos indicadores microbio-
lógicos, deve ser atendido o padrão de turbidez expresso no Anexo I e
devem ser observadas as demais exigências contidas nesta Resolução.

Art. 17. No controle do processo de desinfecção da água por
meio da cloração, cloraminação ou da aplicação de dióxido de cloro
devem ser observados os tempos de contato e os valores de concen-
trações residuais de desinfetante na saída do tanque de contato expressos
na Portaria do Ministério da Saúde nº. 2.914/2011 e suas atualizações.

§ 1º A água potável deve estar em conformidade com os
padrões físico-químicos disposto no Anexo I, desta Resolução, de-
pendendo do processo de desinfecção utilizado.

§ 2º. Em caso de utilização de outros métodos de desin-
fecção da água a ANVISA deve ser comunicada, bem como a com-
provação dos procedimentos utilizados devem ser apresentados.

Art. 18. A ANVISA poderá solicitar a análise de outros parâ-
metros, conforme disposto na Portaria do Ministério da Saúde nº.
2.914/2011 e atualizações, quando houver indícios ou interpretação du-
vidosa dos laudos do monitoramento constante no Anexo I, desta Reso-
lução, ou ainda quando os relatórios encaminhados pelas pessoas jurídicas
de direito público ou privado que explorem direta ou indiretamente portos,
aeroportos e passagens de fronteiras, apresentarem não conformidades,
sem ação corretiva, com relação ao padrão de potabilidade da água.

Seção VI
Pontos de Oferta de Água para Consumo Humano
Art. 19. As pessoas jurídicas de direito público ou privado

que explorem direta ou indiretamente portos, aeroportos e passagens
de fronteiras, devem:

I - garantir a oferta de água potável em conformidade com as nor-
mas e padrões de potabilidade da água definidos no Anexo I, desta Resolução,
em todos os pontos de oferta de água na área sob sua responsabilidade;

II - apresentar à ANVISA, quando solicitado, laudos de
natureza microbiológica e físico-química da água para consumo hu-
mano ofertada na área sob sua responsabilidade, coletadas a partir de
pontos previamente definidos no plano de amostragem;

III - localizar os pontos de oferta de água para consumo
humano, como bebedouros, distantes de fontes de contaminação;

IV - garantir que as redes de água não potável estejam
rigorosamente separadas do sistema de água potável, de forma a
impedir a contaminação da água destinada ao consumo humano; e

V - garantir que todos os sistemas estejam devidamente
identificados, a partir da utilização de cores normatizadas e textos de
advertência no traçado das redes e nos pontos de consumo.

Art. 20. Nas áreas aeroportuárias, os pontos de oferta de água para
abastecimento dos veículos de apoio de abastecimento das aeronaves devem
localizar-se distantes de fontes de contaminação, estar protegidos contra in-
tempéries e possuir bocal de saída de água em distância suficiente da entrada
do reservatório do veículo de apoio, para garantir a segurança sanitária da
operação, possuindo também sistema de drenagem no piso, bem como ser
identificados com letras legíveis, com a inscrição "ponto de água potável", e
estar em condições de manutenção e higiênico-sanitárias satisfatórias.

Art. 21. Nas áreas portuárias, os hidrantes devem ser pro-
jetados, instalados e mantidos de forma a prevenir a contaminação da
água potável, atendendo às seguintes exigências:

I- possuir localização distante de áreas de sanitários, lavabos
ou similares, e em altura suficiente para que se evite a sua submersão
pela ação das marés, de forma a não receber descarga das linhas de
resíduos ou dos embornais de embarcações;

II- manter protegido o ponto de conexão ou bocal de ligação
ao mangote de abastecimento da embarcação, com tampa presa por
correntes ou similares e, enquanto não ocorrer operação de abas-
tecimento de água, mantê-lo fechado;

III- ter suas saídas de água protegidas por caixas ou em altura
de, no mínimo, 45 (quarenta e cinco) centímetros acima da superfície
e protegidas por capas de material resistente e impermeável, que
impeçam a entrada de líquidos na sua parte superior ou laterais,
confeccionadas e manuseadas de forma a evitar contaminação

IV- quando utilizar caixa protetora, esta deve ser de material re-
sistente, impermeável e de fácil limpeza; ou construída a partir de material
de alvenaria, com porta de acesso ou tampa vedante, pintada na cor verde e
identificada com letras legíveis com a inscrição "ponto de água potável"; e

V- utilizar mangote exclusivo para a finalidade de operação
de abastecimento de água potável, que deve apresentar-se em per-
feitas condições de uso.

§ 1º A porta de acesso à caixa protetora de que trata o inciso
IV deve permanecer fechada quando não estiver em operação de
abastecimento e seu interior mantido em condições higiênico-sani-
tárias satisfatórias, bem como possuir dispositivo de esgotamento da
água acumulada, resultante do processo de abastecimento.

§ 2º Após o término da operação de abastecimento referida
no inciso V, o mangote deve ter a água do seu interior esgotada, suas
extremidades vedadas com tampa de proteção e ser armazenado em
local seco, limpo, arejado e protegido de sujidades.

CAPÍTULO III
DAS RESPONSABILIDADES
Seção I
Responsabilidade Técnica
Art. 22. As empresas que atuam na operação e ou ma-

nutenção do sistema de abastecimento de água ou solução alternativa
coletiva de abastecimento de água para consumo humano dentro das
áreas de abrangência de que trata o artigo 2º, devem dispor de pro-
fissional, com registro ativo junto ao seu conselho de classe, com
apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, Cer-
tificado de Responsabilidade Técnica ou documento similar, para
acompanhar a implementação e garantir o cumprimento das boas
práticas sanitárias na operação do sistema de abastecimento de água
ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água para con-
sumo humano.

Seção II
Dos Responsáveis pelos Sistemas Isolados ou Mistos de

Abastecimento de Água
Art. 23º. As pessoas jurídicas, de direito público ou privado,

que explorem direta ou indiretamente Sistemas Isolados ou Mistos de
Abastecimento de Água em portos, aeroportos e passagens de fron-
teiras devem:

I - manter o controle da qualidade da água ofertada para
consumo humano com base nos planos de amostragens elaborados a
partir das diretrizes apresentadas no artigo 10 desta Resolução.

II - entregar à ANVISA, quando solicitado, registros do
controle da qualidade da água com laudos laboratoriais de natureza
microbiológica e físico-química conforme definido nesta Resolução.

III - disponibilizar, quando solicitado pela ANVISA, a planta
hidráulica atualizada de todo o sistema de água potável na área sob
sua responsabilidade.

Parágrafo único: As análises da qualidade da água devem ser
realizadas por laboratórios que tenham suas análises supervisionadas
por profissional habilitado, conforme ART - Anotação de Respon-
sabilidade Técnica no Conselho de Classe profissional pertinente.

Art. 24. No caso de comprometimento da qualidade da água
a ser consumida, as análises devem ser realizadas com frequência
suficiente para se constatar que a ação corretiva adotada no caso
tenha surtido efeito, ou que o risco deixou de existir.

Art. 25. A operação e a manutenção do sistema de abas-
tecimento de água devem ser executadas por pessoal técnico qua-
lificado, e coordenadas por profissional devidamente habilitado, nos
termos do art. 22.

Art. 26 A rede de água deve ter uma pressão interna positiva,
pelo contínuo fornecimento de água, devendo-se evitar manobras que
conduzam ao esvaziamento de certos trechos, para que não ocorra a
formação de pressões negativas.

§ 1º Caso esta situação não seja observada, fica o respon-
sável pela operação do serviço de abastecimento de água obrigado a
notificar a ANVISA, identificando períodos e locais de ocorrência de
pressão inferior à atmosférica.

§ 2º Excepcionalmente, caso o serviço de abastecimento de
água necessite realizar programa de manobras na rede de distribuição,
que possa submeter trechos a pressão inferior à atmosférica, o re-
ferido programa deve ser previamente comunicado à ANVISA.

Seção III
Dos Responsáveis pelo Sistema de Abastecimento de Água

Composto por Canalizações que Circula Água Unicamente Oriunda
da Rede Pública de Abastecimento

Art. 27. As pessoas jurídicas, de direito público ou privado,
que explorem direta ou indiretamente sistemas de abastecimento de
água composto por canalizações em que circulam água unicamente
oriunda da rede pública de abastecimento em portos, aeroportos e
passagens de fronteiras devem:

I - exigir da concessionária que fornece água para consumo
humano na área de sua competência, nos prazos expostos neste in-
ciso, informações sobre a qualidade da água ofertada mediante envio
de relatório, dentre outros mecanismos, que contenham, minimamen-
te, os seguintes dados:

a) descrição dos mananciais de abastecimento, incluindo in-
formações sobre sua proteção, anualmente ou sempre que houver
alterações nessas informações;

b) estatística descritiva dos valores de parâmetros de qua-
lidade detectados na água, trimestralmente;

c) dados sobre a ocorrência de não conformidades em re-
lação ao padrão de potabilidade e as medidas corretivas providen-
ciadas, sempre que houver não conformidade.

II - disponibilizar, quando solicitado pela ANVISA, a planta
hidráulica atualizada de todo o sistema de água potável na área sob
sua responsabilidade.

Parágrafo único. As informações de que trata o inciso I deste
artigo, devem ser encaminhadas de imediato à ANVISA, quando
solicitadas, pela pessoa jurídica de direito público ou privado que
explorem direta ou indiretamente portos, aeroportos e passagens de
fronteiras.

Art. 28. A operação e manutenção do sistema devem ser
executadas por pessoal técnico qualificado e coordenada por pro-
fissional devidamente habilitado, nos termos do art. 22.

Art. 29. A rede deve ter uma pressão interna positiva, pelo
contínuo fornecimento de água, devendo-se evitar manobras que con-
duzam ao esvaziamento de certos trechos, para que não ocorra a
formação de pressões negativas.

§ 1º Caso esta situação não seja observada, fica o respon-
sável pela operação do serviço de abastecimento de água obrigado a
notificar à ANVISA, identificando períodos e locais de ocorrência de
pressão inferior à atmosférica.

§ 2º Excepcionalmente, caso o serviço de abastecimento de
água necessite realizar programa de manobras na rede de distribuição,
que possa submeter trechos a pressão inferior à atmosférica, o re-
ferido programa deve ser previamente comunicado à ANVISA.

Art. 30. Quando realizadas construções ou reparos, a ad-
ministração do ponto de entrada deve manter o padrão de pota-
bilidade da água, conforme esta Resolução.

Seção IV
Dos Responsáveis pela Solução Alternativa de Abastecimen-

to de Água Potável
Art. 31. As empresas que prestam serviços de apoio de

abastecimento de água para consumo humano por veículos abas-
tecedores, incluindo apoio marítimo devem:

I- possuir Autorização de Funcionamento de Empresas -
AFE, válida, expedida pela ANVISA;

II- possuir planilha de registros mensais da fonte de captação
da água usada para o abastecimento, contendo o local da captação, a
data, a hora, veículo e o profissional responsável pela atividade e
apresenta-los à ANVISA, quando solicitado;

III- garantir que a água ofertada para consumo humano aten-
da aos parâmetros, definidos no Anexo I, desta Resolução.

IV- realizar a limpeza e desinfecção dos reservatórios e dutos
do sistema instalado no veículo abastecedor, utilizando-se uma so-
lução de 50mg (cinquenta miligramas) de cloro por litro de água,
durante 30min (trinta minutos), quando:

a) houver suspeita de contaminação;
b) houver a realização de obras de reparo; e
c) mensalmente, se não houver ocorrência de inconformidade.
V- apresentar à ANVISA, quando solicitado, documento que

comprove a realização de limpeza e desinfecção dos reservatórios de
água potável;

VI- operar e manter a solução alternativa fornecendo água
potável em conformidade com as normas técnicas aplicáveis, pu-
blicadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e
legislação pertinente.

Art. 32. O veículo utilizado no abastecimento de água de-
verá:

I- possuir identificação, mantendo de forma visível a ins-
crição "água potável", e deve ser de uso exclusivo para essa ati-
vidade;

II- possuir sistema que permita uma completa drenagem do
reservatório de água;

III- possuir reservatório constituído de material resistente,
impermeável, não poroso, estanque, não toxico e que não altere os
padrões de potabilidade da água, incluindo os padrões não objetáveis,
como gosto e odor;

IV- apresentar bocais das mangueiras resistentes à corrosão,
protegidos, e de forma a resguardar a água de eventual contami-
nação;

V- as superfícies internas dos reservatórios devem ter ân-
gulos e cantos arredondados, sem emendas, manualmente acessíveis,
ausentes de reentrâncias e saliências, de forma a impedir a pro-
liferação de microrganismos, bem como permitir total assepsia do seu
interior;

VI- ser concebido de forma a permitir o escoamento total da
água;

VII- as torneiras, conexões e outros componentes devem ser
de fácil retirada, e montagem para permitir a limpeza e desinfec-
ção;

VIII- as tampas, bem como outros acoplamentos devem ter
tal estanqueidade de forma a impedir vazamentos ou a entrada de
corpos estranhos, como líquidos, poeiras, insetos e animais.

IX- possuir produtos para a correção e tratamento da água a
ser ofertada para consumo humano, bem como de equipamentos e
instrumentos de monitoramento dos níveis residuais de cloro, a bordo
do veículo abastecedor.

X- garantir que no momento da entrega ao destino, à água
para consumo humano, quando submetida a tratamento com produtos
à base de cloro, após a desinfecção, mantenha um nível de cloro
residual livre de 2ppm, no mínimo.

§ 1º Mediante autorização prévia da ANVISA, o veículo
abastecedor destinado ao abastecimento de água potável pode ser
utilizado para outro fim, desde que seu reservatório não seja utilizado
para transporte de outros materiais.

§ 2º No sistema de bombeamento do veículo abastecedor, a
linha de sucção deve ser posicionada de forma que 5%(cinco por
cento) da capacidade do reservatório não seja utilizável.

CAPÍTULO IV
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 33. O descumprimento das disposições contidas nesta

Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº. 6.437, de
20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, ad-
ministrativa e penal cabíveis.

Art. 34. Ficam revogados os artigos 7º a 9º, artigos 44 a 48,
art. 75, inciso IV; art. 77, inciso VI, e Anexo II da RDC nº. 02, de 08
de janeiro de 2003, e artigo 59 e artigos 97 a 98 e Anexo VIII da
RDC nº. 72, de 29 de dezembro de 2009, artigo 27, § 1° a § 7° do
Anexo I da RDC 346 de 16 de dezembro de 2002 e demais dis-
posições em contrário.

Art. 35. Esta Resolução entra em vigor 30 (trinta) dias após
a data de sua publicação.

FERNANDO MENDES GARCIA NETO
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ANEXO I - Parâmetros Físicos, Químicos e Microbiológicos de Qualidade da Água para Consumo Humano.

Tabela I - Parâmetros Físicos

PA R Â M E T R O VALOR MÁXIMO PERMITIDO
Cor Aparente 15uH
Sólidos dissolvidos totais 1000 mg/L
Tu r b i d e z 5uT

Tabela II - Parâmetros Químicos

PA R Â M E T R O VA L O R
Residual da desinfecção * Cloro Residual Livre 0,2mg/L - 2mg/L

Cloro Residual Combinado Mínimo de 2mg/L
Dióxido de Cloro Mínimo de 0,2mg/L

pH 6,0 - 9,5
Cloreto 250mg/L
Ferro 0,3mg/L

* Valores residuais do desinfetante garantidos em qualquer ponto do sistema de abastecimento, de acordo como agente desinfetante
empregado no tratamento.

Tabela III - Parâmetros Microbiológicos

PA R Â M E T R O VALOR MÁXIMO PERMITIDO
Coliformes Totais Ausência em 100ml em 95% das amostras examinadas no mês
Escherichia coli* Ausência em 100ml
Bactérias Heterotróficas 500UFC/mL

* Indicador de contaminação fecal

ANEXO II - Locais prioritários de coleta de amostras de água para
fins de analise da qualidade

CRITÉRIO I - Locais com maior vulnerabilidade hidráu-
lica

1. Para sistemas que abastecem até 20.000 usuários/dia (Con-
siderar a média anual)

i. no caso de haver apenas um reservatório - coletar as
amostras do ponto de oferta mais distante do reservatório que abas-
tece a área; e

ii. no caso de haver mais de um reservatório - coletar as
amostras de, pelo menos, um ponto de oferta, o mais distante do
reservatório, para cada reservatório existente na área; e coletar amos-
tras da saída de cada reservatório existente.

2. Para sistemas que abastecem mais de 20.000 usuários/dia
(Considerar a média anual)

i. coletar amostras de, pelo menos, um ponto de oferta, o
mais distante do reservatório, para cada reservatório existente na
área;

ii. coletar amostras da saída de cada reservatório existente na
área; e

iii. coletar amostras de pontos de oferta que passam mais
tempo em desuso ao longo do dia (pontos de oferta com uso intenso
esporádico).

CRITÉRIO II - Locais com maior vulnerabilidade sanitária
1.Coletar amostras em pontos de oferta de áreas de serviços

de alimentação e bebedouros;
2.Coletar amostras em banheiros ou lavabos próximos a ser-

viços de alimentação;
3.Coletar amostras em vestiários, banheiros ou restaurantes

usados pelos trabalhadores da área portuária ou aeroportuária; e
4.Coletar amostras nos pontos de oferta para abastecimento

dos veículos prestadores de apoio, referentes ao fornecimento de água
potável aos meios de transportes.

ANEXO III - Frequência de coleta de amostras de água para
fins de análise da qualidade da água

1. Para sistemas que abastecem até 20.000 usuários/dia (Con-
siderar a média anual):

i) Número mínimo de amostras mensais para análise de re-
sidual do agente desinfetante, de cor aparente, de sólidos dissolvidos
totais e da turbidez: - 10 amostras, cujos pontos de amostragem
devem ser selecionados conforme orientações constantes no Anexo
II.

ii) Número mínimo de amostras bimestrais para análise de
cloreto, pH e ferro: - 04 amostras, cujos pontos de amostragem
devem ser selecionados conforme orientações constantes no Anexo
II.

iii) Número mínimo de amostras mensais para análise de
coliformes totais e Escherichia coli: - 06 amostras, cujos pontos de
amostragem devem ser selecionados conforme orientações constantes
no Anexo II. 20% das amostras analisadas para coliformes totais
devem ser analisadas para bactérias heterotróficas.

DIRETORIA DE CONTROLE
E MONITORAMENTO SANITÁRIOS

RESOLUÇÃO-RE No- 1.718, DE 30 DE JUNHO DE 2016

O Diretor da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no
uso das atribuições que lhe conferem o art. 151, V e VI, e o art. 54,
I, § 1º do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n° 61, de 3 de fevereiro de
2016, e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 46, de 22 de
outubro de 2015,

considerando o artigo 7º da Lei nº 6.360, de 23 de setembro
de 1976;

considerando o comunicado de desvio de qualidade enviado
pela empresa Abbvie Farmacêutica LTDA, para os lotes 1042956 e
1055165 do medicamento KALETRA 100/25 mg (lopinavir/ritona-
vir), 60 comprimidos revestidos, registrado pela ABBVIE FARMA-
CÊUTICA LTDA (CNPJ:15.800.545/0001-50), informando a ocor-
rência de erro na impressão do prazo de validade do produto em
desacordo com o aprovado no registro, resolve:

Art. 1º Tornar sem efeito a Resolução RE nº 1.676, de 27 de
junho de 2016, publicada no DOU n° 122, de 28 de junho de 2016,
Seção 1, pág. 33.

Art. 2º Determinar, como medida de interesse sanitário a
suspensão da importação, distribuição, comercialização e uso, em
todo o território nacional, dos lotes nº 1042956 e 1055165, do me-
dicamento KALETRA®, (lopinavir/ritonavir), registro MS
198600010.

Art. 3º Determinar à empresa o cumprimento de todos os
requisitos relativos ao recolhimento descritos na Resolução - RDC nº
55/2005.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

JOSÉ CARLOS MAGALHÃES DA SILVA MOUTINHO

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA Nº 1.163, DE 29 DE JUNHO DE 2016

O MINISTRO DE ESTADO DA TRANSPARÊNCIA. FIS-
CALIZAÇÃO E CONTROLE no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto nos artigos 11 e 12 do Decreto-lei nº 200, de 25 de
fevereiro de 1967, nos artigos 11 e 14 da Lei nº 9.784/1999, no art.
2º do Decreto nº 4.734, de 11 de junho de 2003, no art. 15 da Lei
11.356, de 19 de outubro de 2006 e na Portaria nº 1.056, de 11 de
junho de 2003, do Ministro de Estado Chefe da Casa Civil da Pre-
sidência da República, resolve:

Art. 1º Revogar a alínea "a" do inciso V do art. 1º da
Portaria nº 245, de 10 de junho de 2003.

Art. 2 º Alterar as alíneas "f" e "g" do inciso V do art. 1º da
Portaria nº 245, de 10 de junho de 2003, que passam a vigorar com
a seguinte redação:

Art.1º.........................
................................
V- ..............................
....................
f) concessão de vantagens, benefícios, assistência à saúde e

licenças, exceto licença para capacitação, nos termos da Lei nº 8.112,
de 11 de dezembro de 1990;

g) designação e dispensa de ocupantes de função gratificada
(FG), de gratificação de representação (GR) e de Gratificação Tem-
porária das Unidades dos Sistemas Estruturadores da Administração
Pública Federal - GSISTE;

.......................................
Art. 3º Fica revogada a Portaria CGU nº 1506, de 10 de

julho de 2014.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-

blicação.;

TORQUATO JARDIM

Ministério da Transparência,
Fiscalização e Controle

.

SECRETARIA-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES

PORTARIAS DE 2 DE MAIO DE 2016

O SECRETÁRIO-GERAL DAS RELAÇÕES EXTERIORES, de acordo com o disposto no art. 3º da Portaria nº 98, de 24 de janeiro de 2011, e no art. 1º da Portaria nº 640, de 06 de novembro de 2015,
resolve:

Conceder passaportes diplomáticos, com base no art. 6º, § 3º, do Decreto nº 5.978, de 04 de dezembro de 2006, a:

Nome F u n ç ã o / C a rg o Missão Ó rg ã o Validade do Passaporte
Michael Vinicius Aguiar Coordenador de Segurança Presidencial Integrar as comitivas de apoio às viagens do Sr. Vice-Presidente da República, no exercício do

cargo de Presidente da República
Presidência da República 30/06/2019

Helio Ferreira Lima Coordenador de Segurança Presidencial Integrar as comitivas de apoio às viagens do Sr. Vice-Presidente da República, no exercício do
cargo de Presidente da República

Presidência da República 30/06/2019

2 - Para sistemas que abastecem mais de 20.000 usuários/dia
(Considerar a média anual)

i) Número mínimo de amostras mensais para análise de re-
sidual do agente desinfetante, de cor aparente, de sólidos dissolvidos
totais e da turbidez: - 20 amostras, cujos pontos de amostragem
devem ser selecionados conforme orientações constantes no Anexo
II.

ii) Número mínimo de amostras bimestrais para análise de
cloreto, pH e ferro: - 08 amostras, cujos pontos de amostragem
devem ser selecionados conforme orientações constantes no Anexo
II.

iii) Número mínimo de amostras mensais para análise de
coliformes totais e Escherichia coli: - 10 amostras, cujos pontos de
amostragem devem ser selecionados conforme orientações constantes
no Anexo II. 20% das amostras analisadas para coliformes totais
devem ser analisadas para bactérias heterotróficas.

SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO/RJ

PORTARIA No- 325, DE 14 DE JUNHO DE 2016

O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado,
nomeado na forma da Portaria MS/57/2016, publicada no DOU/Nº 7,
de 12/01/2016, no uso das atribuições subdelegadas pela Portaria
CGRH/SAA/SE/MS/Nº 1041/2009, publicada no DOU/N.º 209 de 03
de novembro de 2009, resolve:

Aplicar à Empresa HELIANTO FARMACÊUTICA LTDA,
CNPJ-04.506.487/0001-30 a sanção de MULTA de 6% (seis por cen-
to) sobre o valor total do item 01, do Termo de Referência, Anexo I,
do Edital vinculado ao Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de
Preços) HFSE/N.º 36/2014 com fulcro no artigo 7º da Lei
10.520/2002 c/c item 34 e subitem 34.2.1 do Edital supramencionado
e com o disposto no artigo 87 da Lei 8666/93 e combinado com
artigo 2° da Lei 9784/99. (Processo SIPAR HFSE-
33433.015522/2014-89).

LESLIE DE ALBUQUERQUE ALOAN

PORTARIA No- 335, DE 17 DE JUNHO DE 2016

O Diretor do Hospital Federal dos Servidores do Estado,
nomeado na forma da Portaria MS/57/2016, publicada no DOU/Nº 7,
de 12/01/2016, no uso das atribuições subdelegadas pela Portaria
CGRH/SAA/SE/MS/Nº 1041/2009, publicada no DOU/N.º 209 de 03
de novembro de 2009 e de acordo com o que consta nos autos do
Processo 33433-004626/2015-49, resolve:

Aplicar à Empresa BIOTRONIK Comercial Médica LTDA,
CNPJ-50.595.271/0001-05 a sanção de MULTA de 6% (seis por cen-
to) sobre o valor total do item 32, do Termo de Referência Anexo I,
do Edital vinculado ao Pregão Eletrônico (Sistema de Registro de
Preços) HFSE/N.º 47/2014 com fulcro no artigo 7º da Lei
10.520/2002 c/c item 28 e subitem 28.2.1 do Edital supramencionado
e com o disposto no artigo 87 da Lei 8666/93, combinado com artigo
2° da Lei 9784/99. (Processo SIPAR HFSE-33433.011070/2014-66).

LESLIE DE ALBUQUERQUE ALOAN

Ministério das Relações Exteriores
.




