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Súmula da reunião conjunta CTAS e CTUM, de 02/12/2011, sexta-feira, das 14:00 1 às 17:00h no auditório do CTU/USP, São Paulo. 2  3 Estiveram presentes à reunião: 4  5 Membros da CTAS-CRH: 6 Luciana Martin Rodrigues Ferreira (SMA/IG) – Coordenadora da CTAS 7 Clóvis Ferreira do Carmo (IP) 8 Denise Cristina dos Santos Escada (PM Cajamar) 9 Eloísa Helena Mannis (FIESP) 10 José Eduardo Campos (SSRH/DAEE) 11 Luis Sérgio Ozório Valentim (SS) 12 Rosangela Pacini Modesto (SMA/Cetesb) 13 Valter G. Gonçalves (ABAS) 14 Vânia Lucia Rodrigues (SSRH/Sabesp) 15 Membros da CTUM-CRH  16 Leila de Carvalho Gomes (SSRH/DAEE)- Coordenadora da CTUM 17 Denise Cristina dos Santos Escada (PM Cajamar) 18 Eloísa Helena Mannis (FIESP) 19 Michico Ishihara (SMA/Cetesb) 20 Rubens José Mário Junior (SS) 21 Convidados: 22 Gerôncio Rocha  23 Ricardo Luiz Mangabeira (SSRH – CRHi) 24 Virginia M. T. Coelho (SSRH – CRHi) 25 Seica Ono (SSRH/DAEE) 26 Rui Sellmer (SSRH/DAEE) 27 Ausência Justificada: 28 Carlos Roberto Sarni (PM Sertãozinho) 29 Gilmar Mangueira (PM São Bernardo do Campo) 30 Marcelo Poci Bandeira (Secretaria dos Transportes) 31 
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Pauta: 32 1- Apresentação da proposta da Vigilância Sanitária para alteração Portaria 33 518/04. 34 -  Apresentação  de proposta de cronograma de ações, relativas ao assunto. 35 - Apresentação de Minuta de Moção do CRH, ao Ministro da Saúde, relativa ao 36 assunto, a ser discutida e se aprovada, encaminhada a CTAJI, para manifestação e 37 Plenária do CRH, para aprovação. 38 2- Outros assuntos. 39 As Coordenadoras Sra. Luciana Martin Rodrigues Ferreira e Sra. Leila de 40 Carvalho Gomes procederam à abertura da reunião e propuseram que a 41 aprovação da ata da reunião anterior, bem como a proposição do plano de 42 trabalho de cada Câmara fosse discutido de forma separada, ao final da pauta 43 principal, o que foi prontamente aceito por todos. 44 Teve início, então, a discussão da proposta da Vigilância Sanitária para 45 alteração da Portaria MS 518/04. A Sra. Leila contextualizou a pauta para os 46 presentes. Disse que, havia uns dois meses, recebeu do representante da 47 Secretaria de Saúde na CTUM, Sr. Sergio Valentim, por telefone, a informação da 48 revisão da Portaria do Ministério da Saúde nº 518/2004, destacando que, mantida 49 tal como estava a proposta de revisão no tocante ao uso de água subterrânea, 50 estaria fechada a outorga para água subterrânea em São Paulo, dado o caráter 51 restritivo que o texto proposto impunha.  52 Lembrou que a Portaria do Ministério da Saúde nº 518, de 26 de março de 53 2004 estabelece, entre outros, procedimentos e responsabilidades relativos ao 54 controle e a vigilância da qualidade da água e o seu padrão de potabilidade, para 55 sistemas e soluções alternativas de abastecimento para consumo humano. 56 Esclareceu ser solução alternativa coletiva de abastecimento de água para 57 consumo humano toda modalidade de abastecimento coletivo de água, distinta 58 do sistema de abastecimento para consumo humano sob responsabilidade do 59 poder público. 60 Em seguida, a Sra. Leila apresentou uma retrospectiva histórica da 61 discussão do tema, mostrando a linha de argumentação que justificou a 62 
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elaboração da Resolução Conjunta das Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, 63 Recursos Hídricos e Saneamento e de Saúde nº 3, de 21/06/2006, que dispõe sobre 64 procedimentos integrados entre os órgãos e entidades dos Sistemas Estaduais do 65 Meio Ambiente, Saúde e Recursos Hídricos para compatibilização das 66 autorizações, licenças ambientais e do cadastro e monitoramento com as 67 outorgas de recursos hídricos subterrâneos. A Resolução 03/06 objetiva controle e 68 vigilância de soluções alternativas coletivas de abastecimento de água para 69 consumo humano proveniente de mananciais subterrâneos, e surgiu de uma 70 demanda da Secretaria de Saúde. A Sra. Leila considera o resultado da Resolução 71 Conjunta 03/06 muito positivo porque permite a regularização de soluções 72 coletivas de abastecimento, com controle da Secretaria de Saúde. 73 A Sra. Leila ilustrou a criticidade da disponibilidade de água no Estado; 74 mostrou um quadro correlacionando demanda e disponibilidade, por UGRHI, com 75 base no Relatório de Situação dos Recursos Hídricos do Estado de 2011, dizendo 76 que não há mais outorga a fio d’água devido à situação de escassez. Mostrou que 77 hoje são 8 UGRHIs chegando no limite demanda/disponibilidade. A apresentação 78 ficará anexa a esta ata (Anexo 1). Disse que o Comitê PCJ não vai permitir a 79 renovação da outorga do Sistema Cantareira nos mesmos números atuais. Disse 80 também que, seja pela manobra, seja por outra maneira, a verdade é que a bacia 81 do Alto Tietê não tem mais água. Acrescentou que toda esta situação demanda 82 muita coragem do Órgão Gestor para encarar a questão, que cada dia que passa 83 os conflitos ficam mais graves e requerem mais negociação: saber fazer gestão e 84 achar alternativas para manter a economia da região em funcionamento. 85 Segundo ela, uma das alternativas, além das técnicas, é pensar na água 86 subterrânea como fonte de abastecimento, em usos suplementares. A solução 87 alternativa é bastante utilizada como uso suplementar). 88 Continuando, a Sra. Leila disse que revisão da Portaria 518, tal como consta 89 na proposta do Ministério da Saúde até esta data, traz algumas implicações para a 90 gestão de recursos hídricos em São Paulo, principalmente porque o DAEE tem 91 outorgado, na Região Metropolitana de São Paulo, 6 m3/s de água subterrânea em 92 
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soluções alternativas, e, na impossibilidade de ser mantida a outorga, a SABESP 93 teria que buscar logo esta água. 94 Diante desta situação, continuou a Sra. Leila, foi realizada uma reunião de 95 trabalho entre representantes do DAEE, da Vigilância Sanitária e da Cetesb para 96 elaborar uma proposta de moção ao Ministério da Saúde, com foco no artigo 8º, 97 parágrafo IX da proposta de Revisão da Portaria MS 518/04, que prevê a não 98 autorização pela autoridade municipal, do fornecimento de água para consumo 99 humano, por meio de solução alternativa coletiva, quando houver rede de 100 distribuição de água, exceto em situação de emergência e intermitência.  Esse 101 grupo entendeu por bem encaminhar as seguintes ações: 102 1 – Realizar uma reunião conjunta CTUM/CTPLAN/CTAS, para elaborar uma 103 proposta de moção do CRH para o Ministério da Saúde, até 30 de novembro de 104 2011; 105 2 – Se aprovada, encaminhamento da moção CRH ao Ministério, até 10/Dez; 106 3 – Pautar o CNRH através da CTPOAR (Leila/DAEE e Célia Poeta/CETESB), e 107 consultar sobre proposta de moção do CNRH ao Ministério, entre 30/11 e 1/12; 108 4 – Responsáveis por pautar os Secretários: 109 - SSRH : Sra. Leila  110 - Secretário da Saúde: Srs. Sérgio / Arnaldo  111 - SMA/ CETESB: Sra. Rosângela. 112 Finalizando, a Sra. Leila informou que já havia pautado o Secretário de 113 Recursos Hídricos e Saneamento, Sr Edson Giriboni na data de 04 de novembro, e 114 que foi avisada através da CRHi  que não haveria tempo hábil para a realização de 115 reunião conjunta com a CTAJI antes da reunião da Plenária do CRH prevista para o 116 dia 13/12/11, etapa necessária à elaboração da proposta de moção do Conselho. 117 Na sequência falou o Sr. Sérgio Valentim. Disse que a Portaria MS 518/04 118 esteve em revisão nos últimos dois anos e que a proposta foi pautada no Conselho 119 Nacional de Secretários de Saúde - CONASS como proposta pronta; disse que, 120 quando o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo tomou conhecimento da 121 pauta, o Secretário de Saúde foi informado da necessidade de defender alguns 122 
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temas, entre eles, esse tema de hoje. O CONASS remeteu resposta às 123 considerações do CVS/São Paulo, fazendo considerações de ordem jurídica no 124 texto do artigo 8º da proposta de revisão da Portaria MS 518/04 em questão, ou 125 seja, 126 

Parágrafo Único – A autoridade municipal de saúde pública não 127 
autoriza o fornecimento de água para consumo humano, por meio de solução 128 
alternativa coletiva, quando houver rede de distribuição de água exceto em 129 
situação de emergência e intermitência.  130 O Sr. Sérgio Valentim apresentou, então, suas preocupações relativas às 131 restrições de ordem jurídicas que poderiam advir da aprovação do texto do 132 parágrafo único tal como proposto, baseando-se em sua experiência na 133 elaboração da Resolução Conjunta SMA, SESRH e SS 03/06. Citou casos em que, 134 durante o processo de licenciamento ambiental em áreas contaminadas que 135 contem poços profundos, foram encontradas várias substâncias perigosas na 136 água, gerando uma situação de grande risco à saúde. Diante disso, foi criado um 137 grupo de trabalho que elaborou a Resolução Conjunta 03/06. Ele destacou que a 138 integração dos três órgãos estaduais – DAEE, CETESB e Vigilância Sanitária – foi 139 fundamental para o sucesso do trabalho e do resultado gerado a partir daí. Disse 140 ainda que, tal como está, o texto proposto gera um desconforto para a gestão de 141 recursos hídricos subterrâneos em São Paulo por que: em primeiro lugar, nega a 142 Resolução Conjunta 03/06, em cujo cumprimento estão envolvidos 645 Vigilâncias 143 Municipais e 6.000 técnicos em todo o Estado; ignora a existência de soluções 144 coletivas já instaladas, que devem ser outorgadas e regularizadas; gera uma 145 situação crítica e antagônica para o Estado de São Paulo, pois o texto traz a 146 abertura para a possibilidade de o DAEE conceder a outorga e a Vigilância não 147 autorizar o uso da água conforme está previsto na Resolução Conjunta 03/06, isto 148 é, um poço poderia ter uma outorga e não cadastro na Vigilância Sanitária, o que 149 não é permitido pela Resolução Conjunta 03/06; o texto proposto não contempla 150 por completo o caso de São Paulo, onde a situação não é criada por falta de água 151 emergencial, é mais que isso, é uma situação de escassez. O Sr. Sérgio Valentim 152 destacou ainda que o cronograma é urgente, pois a proposta de revisão da 153 Portaria MS 518/04 poderá ser apreciada pelo Ministério da Saúde ainda em 2011. 154 
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A Sra. Rosângela Pacini (CETESB) pediu a palavra e discorreu sobre a forma 155 de operar a gestão da água subterrânea sob a luz da Resolução Conjunta 03/06. 156 Disse que a CETESB, o CVS e o DAEE estavam de acordo em como gerir a questão e 157 oferecer menos risco à saúde pública. 158 A Sra. Leila procedeu à leitura completa da proposta de moção do CRH ao 159 Ministério da Saúde, elaborada pelo citado grupo de trabalho e enviada 160 preliminarmente aos membros das Câmaras. Lembrou ela que a pretensão do 161 grupo de trabalho é buscar uma abertura para que não seja dado um passo atrás 162 daquilo que foi construído em São Paulo na Resolução Conjunta 03/06. 163 Referindo-se a proposta de moção, o Sr. Gerôncio Rocha disse que a linha 164 forte de argumentação é a comprovada escassez de água e a proposta de moção, 165 depois de dois parágrafos cita a lei do saneamento. Ele sugeriu se ater ao  motivo 166 central que é a escassez de água. A Sra. Leila disse que houve uma proposta da 167 CVS/SP, de justificar na linha da escassez, mas que alguém do jurídico entendeu 168 que deveria mencionar a lei do saneamento. O Sr. Valentim mostrou as 169 considerações do Ministério da Saúde e disse que a proposta de moção ficou como 170 está porque a interpretação jurídica do Estado de SP mostra que há possibilidade 171 de outras interpretações. O Sr. Gerôncio disse que manteria a dúvida sobre a 172 conveniência de citar a lei do saneamento, sugeriu citar a Resolução Conjunta 173 03/06, sem fazer referência explicita a lei. O Sr. Valentim reforçou a necessidade 174 pela argumentação do Ministério da Saúde. Continuando, o Sr. Gerônio sugeriu 175 tirar números citados relativos à Bacia do Alto Tietê, na proposta de moção; disse 176 que ficaria melhor dizer que a bacia importa mais da metade da água de 177 abastecimento que usa e que, em caráter suplementar, usa de água subterrânea 178 cerca de 10% do volume. Fez outras considerações para melhoria do texto da 179 proposta de moção. 180 O Sr. Valter Gonçalves (ABAS) indagou como a Sabesp se enquadra nesse 181 debate. A Sra. Leila informou que a Sabesp não se enquadra porque é solução 182 formal de abastecimento. O Sr. Silvio Siqueira (Sabesp/CTUM) disse que gostaria 183 de registrar suas preocupações. Disse que estavam bem entendidos os fatores 184 motivadores da moção, e que a Sabesp vem participando do grupo que está 185 
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elaborando a revisão da Portaria MS 518/04. Entretanto tem a preocupação inicial 186 de que se evite um equívoco e crie outro. Disse que do ponto de vista da Sabesp, o 187 abastecimento de água da RMSP está equacionado a custa de muitos 188 investimentos, e que a empresa vai perseguir a manutenção da universalização do 189 abastecimento; que as soluções alternativas foram criadas no passado devido, na 190 época, à intermitência do abastecimento de água na rede pública. Esclareceu sua 191 preocupação de fazer uma anistia aos poços, oficializando aquilo que não deveria 192 ter acontecido e expor a população ao risco de água sem qualidade comprovada e 193 elogiou o caráter pioneiro da Resolução Conjunta 03/06. A Sra Leila destacou a 194 seriedade, a dedicação dos técnicos municipais de saúde para cumprir a 195 Resolução Conjunta e alimentar o PROAGUA. O Sr. Silvio questionou se todos são 196 cobrados a fornecer a análise da qualidade da água. A Sra. Leila informou que sim, 197 que tem sido muito interessante o trabalho conjunto dos três órgãos estaduais 198 nesta questão  e informou que somente em 2010 o DAEE indeferiu uns 100 199 processos de outorga. 200 A Sra. Denise Escada pediu um esclarecimento sobre o processo de 201 autorização. A Sra. Leila informou que não é Secretaria de Saúde que concede a 202 outorga, que é uma atribuição da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento; o 203 que se exige é um cadastro na Vigilância Sanitária e a verificação, pela CETESB, se 204 o poço está em área contaminada ou não; se houver problemas de qualquer 205 natureza, a outorga é indeferida. 206 As Câmaras continuaram debatendo outros aspectos do texto a proposta de 207 moção. A Sra. Eloísa Mannis (FIESP) pediu mais algum tempo para apresentar às 208 Câmaras a posição da FIESP sobre o assunto, pois não houve tempo suficiente 209 para análise, visto a proposta de moção ter sido distribuída dois dias antes da 210 reunião. Disse que a FIESP tem expectativas em relação a revisão da Portaria MS 211 518/04 que vão além do apresentado nesta reunião. Reforçou que não teve 212 oportunidade de se manifestar por falta de tempo. A Sra. Leila Gomes alertou que, 213 se demorar muito, corre-se o risco de a revisão da Portaria ser assinada pelo 214 Ministro da Saúde e perder-se todo o debate; considerando esta solicitação da 215 
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FIESP para avaliar/ analisar a documentação apresentada a análise da proposta da 216 moção ficou prejudicada.  217  218 O texto final para a proposta de moção do CRH ao Ministério da Saúde, com 219 relação ao paragrafo único do artigo 8º, resultante desta reunião ficou como 220 segue: 221 

Onde se lê: 222 
Parágrafo Único – A autoridade municipal de saúde pública não 223 

autoriza o fornecimento de água para consumo humano, por meio de solução 224 
alternativa coletiva, quando houver rede de distribuição de água exceto em 225 
situação de emergência e intermitência. 226 
 Leia-se: 227 

§1° – A autoridade municipal de saúde pública não autoriza o 228 
fornecimento de água para consumo humano, por meio de solução alternativa 229 
coletiva, quando houver rede de distribuição de água exceto em situação de 230 
emergência, intermitência ou em comprovada escassez de água para 231 
abastecimento público. 232 
 233 

§ 2º - A comprovação de escassez  de água deve se dar no âmbito dos 234 
Sistemas Integrados Estaduais de Recursos Hídricos, nos quais são 235 
participantes, dentre outros, os órgãos de Recursos Hídricos, Meio Ambiente 236 
e Saúde. 237 

§ 3º - a superação da escassez deve ser avaliada no âmbito dos 238 
Sistemas Integrados de Recursos Hídricos. 239 O texto completo da proposta de moção ao CRH, na versão discutida na  240 reunião encontra-se anexo a esta ata (Anexo 2). 241 Sendo assim, as Câmaras fizeram os seguintes encaminhamentos: 242 - este assunto será fechado na primeira reunião de 2012; 243 - foi agendada a próxima reunião conjunta para 31/01/2012; 244 - na sequência, as Câmaras tratarão da questão de poços rasos, com a participação 245 da Vigilância Sanitária e da Cetesb; 246 - Será discutido o Projeto Poço Legal, de combate à clandestinidade de poços; 247 - Sra Leila, Sra. Rosângela e Sr. Valentim vão pautar os Secretários de Estado de 248 Recursos Hídricos e Saneamento, de Meio Ambiente e de Saúde sobre a questão, 249 já para a próxima reunião do CRH agendada para 13/12/2011. 250 Na sequência, a Sra. Leila comunicou aos presentes a assinatura de um TAC 251 entre DAEE, DNPM e Ministério Público Federal, relativo a questão das águas 252 
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minerais e recursos hídricos do Aquifero Guarani. O Sr. Gerôncio lembrou a 253 importância de se pautar o CNRH sobre os assuntos discutidos na reunião de hoje, 254 ao que a Sra. Leila comprometeu-se de fazer na próxima reunião da CTPOAR. 255 Neste momento as Câmaras se separaram para tratar de suas respectivas 256 agendas. A CTAS aprovou a ata da reunião de 17/10/2011 e a proposta do plano 257 de trabalho para o ano de 2012, o qual seguirá anexo a esta ata (Anexo3). 258 A CTUM se reuniu e ficou acertado que a próxima reunião será em 259 31.01.2012 em conjunto com a CTAS; definiu também a pauta preliminar para 260 2012, que foi complementada em reunião específica entre a Coordenadora da 261 CTUM e relatoras da CTUM e CTAS, listadas a seguir: 262 

• Definição de metodologias para enquadramento de corpos d´água  263 (superficial e subterrânea) que deverá ser desenvolvido por meio de 264 reuniões conjuntas CTPLAN/ CTUM/ CTAS;  265 

• Apresentação do PERH – internalizar as discussões das metas do Plano 266 Estadual de Recursos Hídricos, na  CTUM a partir de demanda do CRH ou 267 CTPLAN, pauta prevista para o 2° semestre; 268 

• Outorga de Diluição de Efluentes – Posicionamento dos Órgãos gestores de 269 Recursos Hídricos de São Paulo sobre o tema; 270 

• Outros assuntos: Transposição de bacia; Vazão de Referência (Q7,10 x Q95), 271 competência para definir a vazão de referência. 272 Nada mais havendo, a reunião foi encerrada. Ata elaborada por Vania Lucia 273 Rodrigues, Celia Poeta, Michico Ishihara  e Leila de Carvalho Gomes. Aprovada em 274 reunião da CTAS e CTUM em 19/07/2012. 275 
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ANEXO 1: 276  277 

 278 
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ANEXO 2: 279 

 280 
MOÇÃO CRH nº         de 13 de Dezembro de 2011 281 

 282 
 283 

  Solicita alteração da minuta de texto substitutivo da Portaria 284 
Federal 518, que estabelece procedimentos e responsabilidades no controle e 285 
vigilância da qualidade de água para consumo humano e seu padrão de 286 
potabilidade, no que se refere ao § Único, Inciso IX do Artigo 8º. 287 

 288 
  O Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São 289 

Paulo, no uso das suas competências conferidas pela Lei 7.663/91 e ainda: 290 
 291 
  Considerando que o Sistema Integrado de Gerenciamento de 292 

Recursos Hídricos de São Paulo (SIGRHI), implantado de forma pioneira em 1991, 293 
adotou a Bacia Hidrográfica como unidade de planejamento e gestão das águas sob 294 
seu domínio e dividiu o estado, para efeito de planejamento, em 22 Unidades de 295 
Gestão de Recursos Hídricos (UGRHI); 296 

 297 
  Considerando que o Estado possui Planos de Bacias 298 

Hidrográficas para cada uma das 22 UGRHI e estes trazem detalhadamente valores 299 
referentes  a demanda e a disponibilidade hídrica em suas áreas; 300 

 301 
  Considerando que os Planos de Bacias Hidrográficas já 302 

demonstram a situação de criticidade quanto a disponibilidade de água, como, por 303 
exemplo, na Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, que importa mais da metade do 304 
volume de água de abastecimento publico e, em caráter suplementar, utiliza 6 m3/s 305 
de águas subterrâneas como solução alternativa coletiva de abastecimento; 306 

 307 
  Considerando que outras Bacias ou sub-Bacias Hidrográficas do 308 

Estado também apresentam sérios problemas de disponibilidade hídrica, com 309 
destaque para o território que concentra maior ocupação urbana, atualmente 310 
conhecido como “Macrometrópole Paulista”; 311 

 312 
  Considerando que no contexto da gestão de recursos hídricos 313 

do Estado e, especialmente, na aplicação do instrumento Outorga de Recursos 314 
Hídricos, o uso da água subterrânea em soluções alternativas coletivas responde por 315 
importantes vazões, principalmente nas regiões metropolitanas; 316 

 317 
  Considerando que, em reação ao contexto apresentado, os 318 

órgãos gestores de recursos hídricos do Estado, por intermédio das Secretarias de 319 
Estado do Meio Ambiente, de Saneamento e Recursos Hídricos e da Saúde vem 320 
adotando iniciativas conjuntas para um controle e vigilância mais efetivos das fontes 321 
alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano, expressas, 322 
em especial, na  Resolução Conjunta SMA/SERHS/SES nº 3, de 21/06/06 e 323 
legislação complementar; 324 

 325 
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Considerando que a concessão e renovação de outorgas pelo DAEE para 326 
fontes alternativas tem contemplado a proteção da saúde da população usuária do 327 
recurso hídrico aos observar o disposto na Resolução Conjunta SMA/SERHS/SES 328 
nº 3/2006 e ao estabelecer mecanismos impeditivos da alimentação dessas fontes à 329 
instalação hidráulica predial ligada diretamente à rede pública de abastecimento;  330 

 331 
Considerando as estratégias integradas dos órgãos gestores de recursos 332 

hídricos para controle e vigilância de fontes alternativas coletivas de abastecimento 333 
de água para abastecimento urbano, legitimadas no âmbito do Sistema Integrado de 334 
SIGRHI, que tem estabelecido áreas de restrição e controle para a captação de 335 
águas subterrâneas em território com histórico de contaminação do solo e 336 
exploração intensiva dos aquíferos; 337 

 338 
  Considerando que a situação crítica em termos de 339 

disponibilidade e demanda dos recursos hídricos, bem como o intenso uso de fontes 340 
alternativas coletivas de abastecimento de água para consumo humano ocorre 341 
também em outras regiões do país; 342 

 343 
Considerando que a dimensão e a complexidade do contexto em questão não 344 

permitem tornam possível desconsiderar nas políticas públicas de regulação de 345 
riscos sanitários e ambientais o cenário de uso intenso de fontes alternativas de 346 
água para consumo humano em áreas urbanas intensamente ocupadas;  347 

 348 
Considerando que o problema do uso de fontes alternativas não se restringe à 349 

questões emergenciais ou de intermitência do abastecimento de água, mas a 350 
complexos contextos de disponibilidade e demanda de água, especialmente – mas 351 
não somente – nas grandes cidades; 352 

 353 
Considerando a necessidade de aprimorar e compatibilizar a norma de 354 

controle e vigilância sanitária da água para consumo humano e seu padrão de 355 
potabilidade ao contexto aqui apresentado; 356 

 357 
Resolve 358 
 359 
Aprovar Moção, dirigida ao Ministério da Saúde, solicitando a seguinte 360 

alteração do Parágrafo Único, Inciso IX do Artigo 8º da minuta de texto substitutivo 361 
da Portaria 518 da Vigilância Sanitária: 362 

   363 
   364 
Onde se lia: 365 
 366 
  Parágrafo Único – A autoridade municipal de saúde pública não 367 

autoriza o fornecimento de água para consumo humano, por meio de solução 368 
alternativa coletiva, quando houver rede de distribuição de água exceto em situação 369 
de emergência e intermitência. 370 

 371 
  Leia-se: 372 
 373 
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§1° – A autoridade municipal de saúde pública não autoriza o fornecimento de 374 
água para consumo humano, por meio de solução alternativa coletiva, quando 375 
houver rede de distribuição de água exceto em situação de emergência, e 376 
intermitência ou em comprovada escassez de água para abastecimento público. 377 

 378 
§ 2º - A comprovação de escassez  de água deve se dar no âmbito dos 379 

Sistemas Integrados Estaduais de Recursos Hídricos, nos quais são participantes, 380 
dentre outros, os órgãos de Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Saúde. 381 

 382 
§ 3º - a superação da escassez deve ser feita no âmbito dos Sistemas 383 

integrados de Recursos Hídricos. 384 
 385 

 386 
EDSON GIRIBONI 387 

Presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos 388 
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ANEXO 3: 389  390 

CRH  -  CTAS  391 

ATIVIDADES PREVISTAS PARA 2012 392 

 393 

DATA 
TIPO DE 
ATIVIDADE TEMA OBSERVAÇÕES 

Janeiro Reunião  

- Moção sobre a revisão da 
Portaria MS518/06. 

- Discussão sobre poços rasos em 
área urbana. 

- Proposição de ações para o 
combate à clandestinidade dos poços - 
criação de programa de conscientização 
do usuário (apresentação do Projeto 
Poço Legal). 

Reunião conjunta 
com a CTUM 
prevista para 
31/01/12 

Fevereiro Reunião 
Propostas de projetos para 

financiamento FEHIDRO em 2012.  

Março Reunião 

Proposição de ações para o 
combate à clandestinidade dos poços - 
Continuação da discussão da proposta 
de cadastro e regularização de empresas 
de perfuração. 

 

Maio Oficina 

Oficina de capacitação de 
representantes dos CBHs e órgãos 
gestores no sistema georeferenciado de 
utilização e proteção de águas 
subterrâneas (desenvolvido no âmbito do 
Projeto Regionalização de Diretrizes de 
utilização e Proteção das Águas 
Subterrâneas - DAEE-UNESP). 

 

Agosto Seminário 
Realização de Seminário sobre a 

ocorrência de nitrato no Aquífero Bauru e 
medidas mitigadoras. 

  394 


