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Art. 9º Compete à Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI/MS)
planejar, coordenar, supervisionar, orientar, monitorar e avaliar as ações desenvolvidas
nas aldeias indígenas, incluindo:
I - estabelecer diretrizes para as ações da qualidade da água para consumo
humano em aldeias indígenas, a serem implementadas pelos respectivos Distritos
Sanitários Especiais Indígenas (DSEI), considerando a realidade local, os aspectos
epidemiológicos, socioambientais e etnoculturais;
II - planejar e implementar, por meio dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas (DSEI), ou mediante parcerias, as ações de qualidade da água para consumo
humano nas aldeias indígenas, incluindo a operação, a manutenção, o monitoramento
e a adoção de boas práticas;
III - avaliar e implementar ações para minimização ou eliminação de
potenciais riscos à saúde relacionados ao abastecimento de água para consumo
humano em aldeias indígenas; e
IV - inserir no Sisagua, os dados sobre o abastecimento de água para
consumo humano das aldeias indígenas, por meio dos Distritos Sanitários Especiais
Indígenas.
Art. 10 Compete à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apoiar as ações
de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano, de forma
articulada com seus respectivos responsáveis, conforme os critérios e parâmetros
estabelecidos neste Anexo.
Art. 11 Compete à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa):
I - exercer a vigilância da qualidade da água para consumo humano nas
áreas de portos, aeroportos e passagens de fronteiras terrestres, conforme os critérios
e parâmetros estabelecidos neste Anexo, bem como diretrizes específicas pertinentes;
e
II - regulamentar, controlar e fiscalizar águas envasadas.
Seção III - Das Competências dos Estados
Art. 12 Compete às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito
Federal:
I - promover, coordenar, implementar e supervisionar as ações de vigilância
da qualidade da água em sua área de competência, em articulação com os
responsáveis por SAA ou SAC e com as secretarias de saúde dos municípios, conforme
estabelecido neste Anexo e:
a. no Programa Vigiagua;
b. na Diretriz Nacional do Plano de Amostragem da Vigilância da Qualidade
da Água para Consumo Humano; e
c. na Diretriz para Atuação em Situações de Surtos de Doenças e Agravos
de Veiculação Hídrica.
II - elaborar diretrizes e normas pertinentes à vigilância da qualidade da
água complementares à disciplina nacional;
III - estabelecer as prioridades, objetivos, metas, prazos para inserção de
dados no Sisagua e indicadores de vigilância da qualidade da água para consumo
humano a serem pactuados na Comissão Intergestores Bipartite (CIB;
IV - encaminhar, imediatamente, aos responsáveis por SAA e SAC e as
respectivas agências reguladoras informações referentes aos eventos de saúde pública
relacionados à qualidade da água para consumo humano; e
V - executar as ações de vigilância da qualidade da água para consumo
humano de forma complementar à atuação dos Municípios, em especial a realização de
inspeção sanitária em formas de abastecimento de água para consumo humano.
Seção IV - Das Competências dos Municípios
Art. 13 Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios e do Distrito
Federal:
I - exercer a vigilância da qualidade da água em sua área de competência,
em articulação com o responsável por SAA ou SAC, conforme estabelecido neste Anexo
e:
1 - no Programa Vigiagua;
2 - na Diretriz nacional do plano de amostragem da vigilância da qualidade
da água para consumo humano;
3 - na Diretriz para Atuação em Situações de Surtos de Doenças e Agravos
de Veiculação Hídrica;
II - elaborar, quando necessário, normas pertinentes à vigilância da
qualidade da água complementares às disciplinas estadual e nacional;
III - manter atualizados no Sisagua os dados de cadastro, controle e
vigilância das formas de abastecimento de água para consumo;
IV - autorizar o fornecimento de água para consumo humano, por meio de
sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, considerando os
documentos exigidos no Art. 15 deste Anexo;
V - autorizar o fornecimento de água para consumo humano por meio de
carro-pipa;
VI - realizar inspeções sanitárias periódicas em sistemas e soluções
alternativas de abastecimento de água e carro-pipa;
VII - solicitar anualmente ou sempre que necessário, o plano de
amostragem ao responsável por SAA ou SAC;
VIII - emitir parecer sobre o plano de amostragem elaborado pelos
prestadores de serviço em até 30 dias após o recebimento;
IX - inserir, no Sisagua, os dados do monitoramento de vigilância da
qualidade da água para consumo humano;
X - analisar as informações disponíveis sobre as formas de abastecimento de
água para consumo humano, com o objetivo de avaliar o cumprimento dos dispositivos
deste Anexo e, quando identificadas não conformidades, proceder com as ações
cabíveis, dentre outras ações:
1 - comunicar imediatamente ao responsável por SAA ou SAC as não
conformidades identificadas;
2 - informar imediatamente às entidades de regulação dos serviços de
saneamento básico sobre as não conformidades identificadas, no que couber;
3 - comunicar imediatamente à população, de forma clara e acessível, sobre
os riscos associados ao abastecimento de água e medidas a serem adotadas;
XI - determinar ao responsável por SAA ou SAC, quando verificadas não
conformidades que apontem para situações de risco à saúde, que:
1 - elabore plano de ação;
2 - adote e informe as medidas corretivas;
3 - amplie o número mínimo de amostras;
4 - aumente a frequência de amostragem; e/ou
5 - inclua o monitoramento de parâmetros adicionais;
XII - intensificar as ações do Programa Vigiagua quando ocorrerem eventos
de massa, situações de risco a saúde ou eventos de saúde pública relacionados ao
abastecimento de água para consumo humano;
XIII - realizar as ações de vigilância da qualidade da água para consumo
humano nas áreas urbanas e rurais, incluindo comunidades tradicionais, aglomerados
subnormais, grupos vulneráveis e comunidades indígenas localizadas na sede do
município e em terras indígenas não homologadas, neste caso de forma articulada com
o respectivo Distrito Sanitário Especial Indígena;
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XIV - avaliar o atendimento dos dispositivos deste Anexo, por parte do
responsável por SAA ou SAC, notificando-os e estabelecendo prazo para sanar a(s)
irregularidade(s) identificada(s);
XV - encaminhar, imediatamente, aos responsáveis pelo controle da
qualidade da água para consumo humano e as respectivas agências reguladoras,
informações referentes aos eventos de saúde pública relacionados à qualidade da água
para consumo humano; e
XVI - solicitar aos prestadores de serviço as informações sobre os produtos
químicos utilizados no tratamento de água para consumo humano e sobre os materiais
que tenham contato com a água para consumo humano durante sua produção,
armazenamento e distribuição.
Parágrafo único. Caso a autoridade de saúde não se manifeste no prazo
determinado no Inciso VIII, importará a aprovação tácita do plano de amostragem até
manifestação em contrário.
Seção V - Do responsável pelo sistema ou por solução alternativa coletiva
de abastecimento de água para consumo humano
Art. 14 Compete ao responsável por SAA ou SAC:
I - exercer o controle da qualidade da água para consumo humano;
II - operar e manter as instalações destinadas ao abastecimento de água
potável em conformidade com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e demais normas pertinentes;
III - fornecer água para consumo humano;
IV - encaminhar à autoridade de saúde pública, anualmente e sempre que
solicitado, o plano de amostragem de cada SAA e SAC, elaborado conforme Art. 44
deste Anexo, para avaliação da vigilância;
V - realizar o monitoramento da qualidade da água, conforme plano de
amostragem definido para cada sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento
de água;
VI - promover capacitação e atualização técnica dos profissionais que atuam
na produção, distribuição, armazenamento, transporte e controle da qualidade da água
para consumo humano;
VII - exigir dos fornecedores na aquisição, comprovação de que os materiais
utilizados na produção, armazenamento e distribuição não alteram a qualidade da água
e não ofereçam risco à saúde, segundo critérios da ANSI/NSF 61 ou certificação do
material por um Organismo de Certificação de Produto (OCP) reconhecido pelo
INMETRO;
VIII - exigir dos fornecedores, laudo de atendimento dos requisitos de saúde
(LARS) e da comprovação de baixo risco a saúde (CBRS), para o controle de qualidade
dos produtos químicos utilizados no tratamento da água, considerando a norma técnica
da ABNT NBR 15.784;
IX - manter à disposição da autoridade de saúde dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios as informações sobre os produtos químicos utilizados no
tratamento de água para consumo humano e sobre os materiais que tenham contato
com a água para consumo humano durante sua produção, armazenamento e
distribuição;
X - manter avaliação sistemática do SAA ou SAC, sob a perspectiva dos
riscos à saúde, com base nos seguintes critérios:
1 - ocupação da bacia contribuinte ao manancial;
2 - histórico das características das águas;
3 - características físicas do sistema;
5 - condições de operação e manutenção; e
6 - qualidade da água distribuída;
XI - encaminhar à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios os dados de cadastro das formas de abastecimento e os
relatórios de controle da qualidade da água, conforme o modelo estabelecido pela
referida autoridade;
XII - registrar no Sisagua os dados de cadastro das formas de abastecimento
e de controle da qualidade da água, quando acordado com a Secretaria de Saúde;
XIII - fornecer à autoridade de saúde pública dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios os dados de controle da qualidade da água para consumo
humano, quando solicitados;
XIV - comunicar aos órgãos ambientais e aos gestores de recursos hídricos
as características da qualidade da água do(s) manancial(ais) de abastecimento em
desacordo com os limites ou condições da respectiva classe de enquadramento,
conforme definido na legislação específica vigente;
XV - comunicar à autoridade de saúde pública alterações na qualidade da
água do(s) manancial(ais) de abastecimento que revelem risco a saúde;
XVI - contribuir com os órgãos ambientais e gestores de recursos hídricos,
por meio de ações cabíveis para proteção do(s) manancial(ais) de abastecimento(s) e
da(s) bacia(s) hidrográfica(s);
XVII - proporcionar mecanismos para recebimento de reclamações, e manter
registros atualizados sobre a qualidade da água distribuída e sobre as limpezas de
reservatórios, sistematizando-os de forma compreensível aos consumidores e
disponibilizando-os para pronto acesso e consulta pública, em atendimento às
legislações específicas de defesa do consumidor e acesso à informação;
XVIII - implementar as ações de sua competência descritas no Decreto nº
5.440, de 4 de maio de 2005, ou em instrumento legal que venha substituí-lo;
XIX - exigir do responsável pelo carro-pipa, a autorização para transporte e
fornecimento de água para consumo humano emitida pela autoridade de saúde
pública, quando o carro-pipa não pertencer ao próprio responsável pelo SAA ou SAC,
nos termos do inciso V do artigo 13 deste Anexo;
XX - fornecer ao responsável pelo carro-pipa, no momento do
abastecimento de água, documento com identificação do SAA ou SAC onde o carropipa foi abastecido, contendo a data e o horário do abastecimento;
XXI - notificar previamente à autoridade de saúde pública e informar à
respectiva entidade reguladora e à população abastecida, quando houver operações
programadas, que possam submeter trechos do sistema de distribuição à pressão
negativa ou intermitência;
XXII - comunicar imediatamente à autoridade de saúde pública municipal e
informar à população abastecida, em linguagem clara e acessível, a detecção de
situações de risco à saúde ocasionadas por anomalia operacional ou por não
conformidade na qualidade da água, bem como as medidas adotadas;
XXIII - assegurar pontos de amostragem:
1 - na saída de cada filtro ou após a mistura da água filtrada, caso seja
comprovado o impedimento da realização do monitoramento individual de cada
unidade filtrante;
2 - na saída do tratamento;
3 - no(s) reservatório(s);
4 - na rede de distribuição; e
5 - nos pontos de captação.
Art. 15 O responsável por SAA ou SAC deve requerer, junto à Autoridade de
Saúde Pública Municipal, autorização para início da operação e fornecimento de água
para consumo humano, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
I - anotação de Responsabilidade Técnica do responsável pela operação do
sistema ou solução alternativa coletiva;
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