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Processo No- 08444.004474/2011-84 - DIKER LIMA PIRES NETO,
até 14/08/2012
Processo No- 08444.004538/2011-47 - DORLIN BONILLA ZAPATA,
até 14/09/2012
Processo No- 08444.004690/2011-20 - JULLY PAOLA PENA PA-
CHECO, até 04/09/2012
Processo No- 08444.004741/2011-13 - YANXIA REN, até
04/08/2012
Processo No- 08444.004938/2011-52 - CARLOS ALBERTO RAMI-
REZ BEHAINE, até 05/10/2012
Processo No- 08444.005045/2011-24 - FELICIAN ANDRE
ABRAHAM, até 31/01/2012
Processo No- 08444.005105/2011-17 - LEIDY LUZ GARCIA MAR-
TINEZ, até 13/09/2012
Processo No- 08444.006126/2011-41 - MURAT SONY DATUS, até
0 5 / 11 / 2 0 1 2
Processo No- 08444.006128/2011-31 - JEAN RENAUD MOISE, até
0 5 / 11 / 2 0 1 2
Processo No- 08444.006179/2011-62 - DALO LUC, até 05/11/2012
Processo No- 08492.014363/2011-19 - CASSIA ANDREIA JOSE
SANTOS, até 24/01/2013.
DEFIRO o pedido de republicação de prazo de estada solicitado pelo
interessado, concedendo a prorrogação de prazo de estada até
10/02/2012. Processo N° 08335.004576/2011-37 - RAYMUNDO
CORDERO GARCIA.

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA SILVA
p/Delegação de Competência

DEFIRO o(s) pedido(s) de prorrogação do prazo de estada,
do(s) temporário(s) item IV, abaixo relacionados:
Processo No- 08354.004170/2011-26 - ARMANDO VICTORINO
FALCÃO DE ALMEIDA, até 31/03/2012
Processo No- 08354.005245/2011-96 - ROUBENS BRUNO, até
28/02/2012
Processo No- 08354.005266/2011-10 - DIEU FORT SAINT FORT, até
1 6 / 11 / 2 0 1 2
Processo No- 08354.005280/2011-13 - GABRIELLE JEAN PIERRE,
até 29/02/2012
Processo No- 08354.005281/2011-50 - JONATHAN OLIVER DOR-
VELUS, até 29/02/2012
Processo No- 08354.005352/2011-14 - ALICE AILINE MONTEIRO
DA LUZ, até 31/10/2012
Processo No- 08354.005362/2011-50 - GESLIN MARS, até
18/12/2012
Processo No- 08354.005365/2011-93 - DONALD MANIGAT, até
18/12/2012
Processo No- 08390.003856/2011-63 - ADMAR AILTON DE AZE-
VEDO DE LEMOS, até 05/08/2012
Processo No- 08390.004404/2011-07 - ANA MARIA PALMA PAL-
MA, até 10/08/2012
Processo No- 08390.005526/2011-11 - JOSE ALEXANDER TORO
ROJAS, até 22/10/2012
Processo No- 08505.023460/2011-06 - WELLI FERNANDO CA-
BRAL, até 23/07/2012
Processo No- 08505.042782/2011-46 - JAMES MURIMI NJIMIA, até
18/08/2012
Processo No- 08505.047311/2011-24 - CARLOS RODOLFO QUISPE
VALENZUELA, até 18/10/2012
Processo No- 08505.047344/2011-74 - MANUEL LUIS RODICIO
BENA, até 13/07/2012
Processo No- 08505.047480/2011-64 - ANTONIO MARIA BUMBA,
até 06/08/2012
Processo No- 08505.052826/2011-46 - OLIVER LEVIS, até
31/01/2012
Processo No- 08505.056689/2011-19 - INES SARMENTO MACHA-
DO RUIVO, até 28/02/2012
Processo No- 08505.056845/2011-41 - CARLOS IVAN CASTRO
MARQUEZ, até 03/09/2012
Processo No- 08505.085141/2011-86 - STEPHAN OLIVIER
SCHAUB, até 11/11/2012
Processo No- 08505.085144/2011-10 - LOURDES VANESA CHA-
CON HURTADO, até 14/11/2012.
DEFIRO o(s) pedido(s) de prorrogação do prazo de estada, do(s)
temporário(s) item VII, abaixo relacionados:
Processo No- 08354.005272/2011-69 - LUISANA MAGDALA AGUI-
LAR LOREZ, até 16/11/2012.

MARIA ROSA VILAS BOAS DE ALMEIDA
p/Delegação de Competência

Diante da solicitação de cancelamento efetuada pelo representante
legal da empresa, determino o ARQUIVAMENTO do(s) pedido(s) de
prorrogação de estada no País, abaixo relacionado(s):
Processo No- 08000.007516/2011-58 - JILIN DU
Processo No- 08000.008351/2011-31 - MIN YUAN
Processo No- 08000.012854/2011-10 - LEI WANG e LING JIN.
Tendo em vista a não apresentação dos documentos mínimos e in-
dispensáveis à análise do pedido, conforme formulário estabelecido
pela Portaria MJ No- 334/88, INDEFIRO o(s) presente(s) processo(s)
de prorrogação do prazo de estada no país, temporário(s) item V.
Processo N° 08000.017926/2011-15 - ORLANDO BISNAR CABEN-
TO Y.

JOSÉ AUGUSTO TOMÉ BORGES
p/Delegação de Competência

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 379, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011

O MINISTRO DE ESTADO DA PESCA E AQUICULTURA, no uso da atribuição que lhe confere o inciso XXIV, do art. 27 da Lei
nº 11.958, de 26 de junho de 2009, e de acordo com o inciso II, do art. 55 da Lei nº 12.309, de 09 de agosto de 2010, resolve:

Art. 1º Promover, na forma dos Anexos I e II desta Portaria, as alterações de modalidades de aplicação na programação orçamentária
da Unidade Orçamentária 58101 - Ministério da Pesca e Aquicultura, aprovada nos termos da Lei n° 12.381, de 09 de fevereiro de 2011.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

LUIZ SÉRGIO NÓBREGA DE OLIVEIRA

ANEXO I

REDUÇÃO

E S F. PTRES PROGRAMA DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO FTE GND MOD. VA L O R
F 38551 20.602.1342.10B5.0086 Apoio e Implantação de Infra-estrutura Aquícola e Pesqueira -Pa-

ripueira/AL
0100 3 50 200.000,00

ANEXO II

ACRÉSCIMO

E S F. PTRES PROGRAMA DE TRABALHO ESPECIFICAÇÃO FTE GND MOD. VA L O R
F 38551 20.602.1342.10B5.0086 Apoio e Implantação de Infra-estrutura Aquícola e Pesqueira -Pa-

ripueira/AL
0100 3 71 200.000,00

Ministério da Pesca e Aquicultura
.

GABINETE DO MINISTRO

PORTARIA No- 2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011

Dispõe sobre os procedimentos de controle
e de vigilância da qualidade da água para
consumo humano e seu padrão de pota-
bilidade.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atri-
buições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo único do art.
87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, que
configura infrações à legislação sanitária federal e estabelece as san-
ções respectivas;

Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990,
que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recu-
peração da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes;

Considerando a Lei nº 9.433, de 1º de janeiro de 1997, que
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o
inciso XIX do art. 21 da Constituição e altera o art. 1º da Lei nº
8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 7.990, de 28
de dezembro de 1989;

Considerando a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que
dispõe sobre normas gerais de contratação de consórcios públicos;

Considerando a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, altera as
Leis nºs 6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de
1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, e revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978;

Considerando o Decreto nº 79.367, de 9 de março de 1977,
que dispõe sobre normas e o padrão de potabilidade de água;

Considerando o Decreto nº 5.440, de 4 de maio de 2005, que
estabelece definições e procedimentos sobre o controle de qualidade
da água de sistemas de abastecimento e institui mecanismos e ins-
trumentos para divulgação de informação ao consumidor sobre a
qualidade da água para consumo humano; e

Considerando o Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010,
que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que
estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, resolve:

Art. 1° Esta Portaria dispõe sobre os procedimentos de con-
trole e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e
seu padrão de potabilidade.

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2° Esta Portaria se aplica à água destinada ao consumo

humano proveniente de sistema e solução alternativa de abasteci-
mento de água.

Parágrafo único. As disposições desta Portaria não se apli-
cam à água mineral natural, à água natural e às águas adicionadas de
sais, destinadas ao consumo humano após o envasamento, e a outras
águas utilizadas como matéria-prima para elaboração de produtos,
conforme Resolução (RDC) nº 274, de 22 de setembro de 2005, da
Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA).

Art. 3° Toda água destinada ao consumo humano, distribuída
coletivamente por meio de sistema ou solução alternativa coletiva de
abastecimento de água, deve ser objeto de controle e vigilância da
qualidade da água.

Art. 4° Toda água destinada ao consumo humano prove-
niente de solução alternativa individual de abastecimento de água,
independentemente da forma de acesso da população, está sujeita à
vigilância da qualidade da água.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 5° Para os fins desta Portaria, são adotadas as seguintes

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

ingestão, preparação e produção de alimentos e à higiene pessoal,
independentemente da sua origem;

II - água potável: água que atenda ao padrão de potabilidade
estabelecido nesta Portaria e que não ofereça riscos à saúde;

III - padrão de potabilidade: conjunto de valores permitidos
como parâmetro da qualidade da água para consumo humano, con-
forme definido nesta Portaria;

IV - padrão organoléptico: conjunto de parâmetros carac-
terizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitação
para consumo humano, mas que não necessariamente implicam risco
à saúde;

V - água tratada: água submetida a processos físicos, quí-
micos ou combinação destes, visando atender ao padrão de pota-
bilidade;

VI - sistema de abastecimento de água para consumo hu-
mano: instalação composta por um conjunto de obras civis, materiais
e equipamentos, desde a zona de captação até as ligações prediais,
destinada à produção e ao fornecimento coletivo de água potável, por
meio de rede de distribuição;

VII - solução alternativa coletiva de abastecimento de água
para consumo humano: modalidade de abastecimento coletivo des-
tinada a fornecer água potável, com captação subterrânea ou su-
perficial, com ou sem canalização e sem rede de distribuição;

VIII - solução alternativa individual de abastecimento de
água para consumo humano: modalidade de abastecimento de água
para consumo humano que atenda a domicílios residenciais com uma
única família, incluindo seus agregados familiares;

IX - rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento
formada por tubulações e seus acessórios, destinados a distribuir água
potável, até as ligações prediais;

X - ligações prediais: conjunto de tubulações e peças es-
peciais, situado entre a rede de distribuição de água e o cavalete, este
incluído;

XI - cavalete: kit formado por tubos e conexões destinados à
instalação do hidrômetro para realização da ligação de água;

XII - interrupção: situação na qual o serviço de abaste-
cimento de água é interrompido temporariamente, de forma progra-
mada ou emergencial, em razão da necessidade de se efetuar reparos,
modificações ou melhorias no respectivo sistema;

XIII - intermitência: é a interrupção do serviço de abas-
tecimento de água, sistemática ou não, que se repete ao longo de
determinado período, com duração igual ou superior a seis horas em
cada ocorrência;

XIV - integridade do sistema de distribuição: condição de
operação e manutenção do sistema de distribuição (reservatório e
rede) de água potável em que a qualidade da água produzida pelos
processos de tratamento seja preservada até as ligações prediais;

XV - controle da qualidade da água para consumo humano:
conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsável pelo
sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de água,
destinado a verificar se a água fornecida à população é potável, de
forma a assegurar a manutenção desta condição;

XVI - vigilância da qualidade da água para consumo hu-
mano: conjunto de ações adotadas regularmente pela autoridade de
saúde pública para verificar o atendimento a esta Portaria, consi-
derados os aspectos socioambientais e a realidade local, para avaliar
se a água consumida pela população apresenta risco à saúde hu-
mana;

XVII - garantia da qualidade: procedimento de controle da
qualidade para monitorar a validade dos ensaios realizados;

XVIII - recoleta: ação de coletar nova amostra de água para
consumo humano no ponto de coleta que apresentou alteração em
algum parâmetro analítico; e

Ministério da Saúde
.
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