LEGISLAÇÕES SAMA/CVS
RESOLUÇÃO CONJUNTA SES-SIMA 1 DE 02/07/2021



Reestrutura o Comitê Permanente para Gestão Integrada da Qualidade da Água
destinada ao Consumo Humano no Estado de São Paulo e dá providências
correlatas. Revoga a Res. Conj. SES/SMA/SSRH 01/2014.

PORTARIA CVS 5 DE 11/05/2021



Constitui Grupo de Trabalho para revisar a Resolução SS 48, de 31-03-1999, que
dispõe sobre o transporte e a distribuição de água potável por veículos
transportadores e dá outras providências.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/SIMA/SAA 1 DE 23/04/2021



Apresenta Plano de Contingência e institui Grupo Interinstitucional para gestão
integrada de riscos associados a florações de microalgas tóxicas em águas do litoral
paulista e dá providencias decorrentes.

PORTARIA CVS 3 DE 07/04/2021



Institui, no âmbito Sistema Estadual de Vigilância Sanitária (Sevisa), novos
procedimentos para controle sanitário de soluções coletivas de abastecimento de
água para consumo humano (SAC).

RESOLUÇÃO SS 35 DE 01/03/2021



Constitui Grupo de Trabalho para apoio ao desenvolvimento da Política Estadual de
Mudanças Climáticas - PEMC, nos termos constantes do Objetivo 3, do Plano
Estadual de Saúde PES 2020/2023, e para subsídio à elaboração do Zoneamento
Ecológico-Econômico - ZEE-SP, e dá providências correlatas

COMUNICADO CVS-SAMA 7 DE 04/02/2021



Assunto: Abertura de Consulta Pública para revisão da Resolução SS 48, de 31-031999, que “Dispõe sobre o transporte e a distribuição de água potável por veículos
transportadores e dá outras providências”

COMUNICADO CVS-SAMA/DVST 32 DE 04/08/2020



Torna público diretrizes para inspeção sanitária em estabelecimentos prestadores de
serviços de processamento de lâmpadas inservíveis contendo mercúrio metálico

COMUNICADO CVS-SAMA-DVST-DITEP 29 DE 21/07/2020
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Torna público orientações sobre o uso de “Cabines de Luz Ultravioleta para
Desinfecção de Compras” em Supermercados e Estabelecimentos Congêneres para
Prevenção da Covid-19.

COMUNICADO CVS-SAMA 17 DE 28/05/2020



Torna público orientações sobre o descarte de máscaras de proteção facial para
prevenção da transmissão de COVID-19

COMUNICADO CVS-SAMA/DVST/DITEP 13 DE 17/04/2020



Dispõe sobre Pulverização de Desinfetantes em Locais de Trânsito Intenso de
Pessoas para Prevenir Covid-19

COMUNICADO CVS-DVST/SAMA 12 DE 18/04/2020



Dispõe sobre Recomendações para Alojamentos de Trabalhadores Rurais Durante a
Pandemia de Covid-19

COMUNICADO CVS-SAMA 10, DE 03/04/2020



Dispõe sobre a limpeza e desinfecção de espaços públicos para prevenir riscos
associados à COVID-19

COMUNICADO CVS-SAMA 7, DE 25/03/2020



Dispõe sobre a prevenção do coronavírus em sistemas de limpeza urbana e de
resíduos de serviços de saúde

COMUNICADO CVS-SAMA 6, DE 23/03/2020



Dispõe sobre a oferta de água potável e prevenção de riscos associados ao
Coronavírus

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES-SIMA 1, DE 13/02/2020



Disciplina o reúso direto não potável de água, para fins urbanos, proveniente de
Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário e dá providências correlatas.

PORTARIA CVS - 8, DE 15/05/2019



Institui Grupo Consultivo para subsidiar o planejamento e a realização do Ciclo de
Eventos CVS Saúde e Meio Ambiente 2019

COMUNICADO CVS - SAMA - 23, DE 15/05/2019
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Considerações gerais sobre a água ofertada pelos sistemas públicos de
abastecimento no ESP e possíveis alterações de potabilidade no que se refere à
presença de agrotóxicos.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SS-SMA Nº 1, DE 20/09/18


Institui Grupo de Trabalho Interinstitucional para regulamentar a conteinerização dos
resíduos de serviços de saúde de que trata a Meta 4.13 do Plano de Resíduos Sólidos do
Estado de São Paulo. Os Secretários de Estado da Saúde e do Meio Ambiente.

COMUNICADO CVS-SAMA Nº 27, DE 02/08/18


Torna público o Roteiro de Inspeção para Estação de Tratamento de Água (ETA) ou de
Unidades de Tratamento de Água (UTA), instrumento de apoio para as inspeções
sanitárias.

COMUNICADO CVS-SAMA Nº 26, DE 20/07/2018,


Cancelamento da licença de funcionamento sanitário da empresa Acqua
saneamento ambiental ltda.

Boom

COMUNICADO CVS-SAMA N° 24, DE 12/07/2018


Aditamento ao Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria da Saúde do Governo do
Estado de São Paulo e a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São
Paulo – Arsesp, nos termos do Comunicado SAMA-CVS nº 10/2015 – DOE 12/02/2015,
visando aprimorar a qualidade dos serviços de saneamento relativos aos Sistemas
Públicos de Abastecimento de Água.

PORTARIA CVS - 4, DE 10/04/2018


Institui Grupo de Trabalho Interinstitucional para propor medidas voltadas ao
aprimoramento da fluoretação das águas de abastecimento público no Estado de São
Paulo

PORTARIA CVS - 10, DE 05/08/2017


Define diretrizes, critérios e procedimentos no âmbito do Sistema Estadual de Vigilância
Sanitária - SEVISA, para avaliação físico funcional de projetos de edificações de
atividades de interesse da saúde e emissão do Laudo Técnico de Avaliação - LTA.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/SMA/SSRH 01/2017, DE 28/06/2017


Disciplina o reúso direto não potável de água, para fins urbanos, proveniente de
Estações de Tratamento de Esgoto Sanitário e dá providências correlatas.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES-SMA-SAA Nº 1, DE 14/06/2017


Institui Grupo de Trabalho Intersecretarial para elaborar Plano de Contingência voltado
ao enfrentamento integrado de florações de algas tóxicas no litoral paulista, e dá
providencias correlatas.

PORTARIA CVS - 7 DE 26/04/2017


Dispõe sobre as características sanitárias dos caixões funerários.

COMUNICADO CVS-SAMA/DITEP 38 DE 08/12/2016

3



Desinterdição do comércio e consumo de moluscos bivalves no Estado de São Paulo

COMUNICADO CVS-SAMA 29 DE 15/09/2016


Desinterdição cautelar parcial do comércio e consumo de moluscos bivalves, no estado
de São Paulo
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PORTARIA CONJUNTA CVS-SUCEN - 5, DE 02/09/2016


Dispõe sobre a criação de Grupo Técnico Interinstitucional para planejar, avaliar e
fomentar medidas integradas de vigilância sanitária e de controle de criadouros do
mosquito Aedes aegypti no Estado de São Paulo.

RESOLUÇÃO SS – 65, DE 02/08/2016


Altera a redação do artigo 6º, da Resolução SS 65, de 12-04-2005, que estabelece as
competências e procedimentos relativos ao controle e vigilância da qualidade da água
para consumo humano no âmbito do Programa de Vigilância da Qualidade da Água no
Estado de São Paulo – Proagua e dá outras providências

COMUNICADO CVS - 14, DE 20/04/2016



Altera a composição do Grupo Técnico de Trabalho estabelecido pelo Comunicado
SAMA-CVS 10/2015

COMUNICADO CVS - 13 ,DE 13/04/2016



Torna público a incorporação do roteiro de inspeção para “Ações de Vigilância Sanitária
para controle da dengue”, constante do Comunicado CVS – 101, de 05 de outubro de
2011, no Sistema Estadual de Informações em Vigilância Sanitária (Sivisa)

COMUNICADO CVS - 11, DE 31/03/2016



Recomendações sanitárias para destinação dos resíduos da vacina poliomielite 1, 2 e 3
(atenuada) no Estado de São Paulo.

COMUNICADO CVS - 41, DE 20/08/2015


Torna pública a relação das empresas transportadoras de água sediadas no estado de
São Paulo com cadastro nas vigilâncias sanitárias municipais.

RETIFICAÇÃO DO COMUNICADO CVS 6 - 2011, DE 16/07/2015



Retificação do item 3.2 – Higienização – do Comunicado CVS 6, de 12/1/2011, sobre
Limpeza e desinfecção de caixas d'água.

COMUNICADO CVS - 27, DE 26/06/2015



Ficam indicados representantes para compor o Grupo Técnico de Trabalho que tem por
atribuição fazer cumprir as obrigações recíprocas previstas no termo constante no
Comunicado CVS-10, de 12/02/2015.

COMUNICADO CVS - 25, DE 16/06/2015



Ficam indicados representantes para compor o Grupo Técnico de Trabalho que tem por
atribuição fazer cumprir as obrigações recíprocas previstas no termo constante no
Comunicado CVS-09, de 31/01/2015.

COMUNICADO CVS - 12, DE 13/02/2015



Perfuração de poços tubulares profundos para serem utilizados como soluções
alternativas coletivas de abastecimento em meio urbano
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COMUNICADO CVS - 11, DE 13/02/2015



Limpeza e a desinfecção periódica de reservatórios de água

COMUNICADO CVS - 10, DE 12/02/2015



Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e a
Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo - Arsesp para
aprimorar a qualidade dos serviços de saneamento dos Sistemas Públicos de
Abastecimento de Água

COMUNICADO CVS - 09, DE 31/01/2015



Termo de cooperação técnica entre Secretaria de Estado de São Paulo e a Agência
Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí

RESOLUÇÃO CONJUNTA SS/SMA/SESRH – 2, DE 03/06/2014



Dispõe sobre a designação de membros para comporem o Comitê Permanente para
Gestão Integrada da Qualidade da Água destinada ao Consumo Humano no Estado de
São Paulo a que se reporta o artigo 2º da Resolução Conjunta SES/SMA/SERHS nº 01,
de 20/02/2014.

COMUNICADO CVS - 23, de 07/04/2014



Vigilância da qualidade da água para consumo humano em situações de estiagem: ações
preventivas de saúde para estiagens e em eventuais situações de racionamento de água.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/SMA/SSRH - 1, de 20/02/2014



Institui Comitê Permanente para Gestão Integrada da Qualidade da Água destinada ao
Consumo Humano no Estado de São Paulo e dá providências correlatas.

COMUNICADO CVS 36, DE 07/05/2012


Cadastro da atividade de transporte e distribuição de água destinada ao consumo de
trabalhadores nas frentes de trabalho.

COMUNICADO CVS 31, de 12/04/2012


Referências técnicas para prevenção de riscos sanitários no uso de tanques e outros
compartimentos com areia, destinados à recreação infantil, lazer e esporte.

PORTARIA CVS 02, de 06/02/2012


Institui Grupo de Trabalho com o objetivo de propor a revisão da Resolução SS-65, de 12
de abril de 2005.

COMUNICADO CVS 101, de 05/10/2011


Roteiro de inspeção para ações de vigilância sanitária para controle da dengue.

PORTARIA CVS 11, de 21/07/2011
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Dispõe sobre os procedimentos de controle e a vigilância sanitária no transporte,
armazenamento e distribuição de água para consumo do trabalhador em frentes de
trabalho.
COMUNICADO CVS 6, de 12/01/2011


Limpeza e desinfecção de caixas d´água.

RESOLUÇÃO SS 239, de 07/12/2010


Proíbe a compra e uso de termômetros, esfigmomanômetros e materiais especificados
contendo mercúrio nos estabelecimentos assistenciais da Secretaria de Estado da Saúde
de São Paulo.

COMUNICADO CVS 182, de 03/12/2010


Medidas básicas para prevenção de riscos após enchentes.

PORTARIA CVS 02, de 11/01/2010


Dispõe sobre Regulamento Técnico que estabelece
estabelecimentos destinados a eventos esportivos.

requisitos

sanitários

para

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/SMA 04, de 01/12/2009


Institui Grupo de Trabalho Interinstitucional para revisar os padrões de qualidade do ar e
aprimorar a gestão integrada da qualidade do ar no Estado de São Paulo.

COMUNICADO CVS 204, de 06/10/2009


Referências básicas e Procedimentos para Autuação em Áreas Contaminadas das
Equipes Municipais e Regionais do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária.

COMUNICADO CVS 162, de 29/07/2009


Apresenta referências às ações integradas para controle e prevenção da dengue e roteiro
para inspeção de postos de coleta de resíduos não perigosos (ecopontos).

PORTARIA CONJUNTA CVS/SUCEN 8, de 20/07/2009


Dispõe sobre a criação do Grupo Técnico para a implementação de ações preventivas no
controle do setor da dengue, dirigidas ao setor da indústria, do comércio e construção civil
que produzem ou comercializam materiais passíveis de serem criadouros de Aedes
aegypti ou propiciam condições para proliferação desse vetor.

PORTARIA CVS 21, de 10/09/2008


Aprova a “Norma Técnica sobre Gerenciamento de Resíduos Perigosos de Medicamentos
em Serviços de Saúde”.

COMUNICADO CVS/CETESB/IG/DAEE 1, de 10/07/2008


Comunicado Aos Usuários de Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento de Água
para Consumo Humano Proveniente de Mananciais Subterrâneos.

COMUNICADO CVS 254, de 18/07/2007
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Proíbe a pesca, comercialização e consumo de peixes em lagos de pesca na região
contaminada do município de Sta. Gertrudes e o monitoramento sistemático, através de
análises laboratoriais, da água e das espécies ali presentes.

PORTARIA CVS 2, de 28/03/2007


Dispõe sobre cadastramento da solução alternativa coletiva de abastecimento de água
para consumo humano proveniente de mananciais subterrâneos.

COMUNICADO CVS 60, de 8/3/2007


Define procedimentos para cadastramento na exploração de águas subterrâneas - Solução
Alternativa de Abastecimento de Água para Consumo Humano.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/SMA/SERHS-7, de 23/11/2006


Institui Grupo de Trabalho Intersecretarial para regulamentar o reuso de água proveniente
de estações de tratamento de esgoto.

COMUNICADO CVS 161, de 12/9/2006


Comunica às equipes do Sistema Estadual de Vigilância Sanitária que a prática do envase
direto de água tratada, proveniente de sistemas de abastecimento de água para consumo
humano, não encontra amparo na legislação sanitária.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SMA/SERHS/SES 03, de 21/06/2006


Dispõe sobre procedimentos integrados para controle e vigilância de soluções alternativas
coletivas de abastecimento de água para consumo humano proveniente de mananciais
subterrâneos.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SMA/SS 02, de 08/02/2006


Dispõe sobre a designação de membros para comporem o Grupo de Trabalho a que se
reporta o artigo 2º da Resolução Conjunta SMA/SS 01, de 10/02/2006.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SMA/SS 01, de 10/01/2006


Cria Grupo de Trabalho para propor medidas relativas à avaliação e gerenciamento de
riscos à saúde e impactos ao ambiente associados às radiações não-ionizantes.

RESOLUÇÃO SS 65, de 12/04/2005


Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da
qualidade da água para consumo humano no Estado de São Paulo e dá outras
providências.

PORTARIA CVS 3, de 17/5/2004


Institui no âmbito da DIR XXI de São José dos Campos, Comissão Permanente de
Acompanhamento da Qualidade da água para Consumo Humano na área de abrangência
do Núcleo Regional de Saúde de Caraguatatuba, Litoral Norte.

COMUNICADO CVS 42, de 07/02/2004


Torna público o RELATÓRIO FINAL DO GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO CRIADO PELA PORTARIA
O
CVS N 13, DE 28 DE JULHO DE 2.003 para subsídio à Secretaria de Estado da Saúde na
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“regulamentação e aprimoramento da legislação estadual relativa aos riscos à saúde
decorrentes da exposição às radiações não ionizantes, oriundas das antenas
transmissoras de telefonia celular”.

COMUNICADO CVS 01, de 05/01/2004


Cancela a recomendação para o não consumo de pescados na represa Billings, mantendo
a orientação quanto aos “moluscos gigantes”.

PORTARIA CONJUNTA CVS/IAL 25, de 03/12/2003


Autoriza a Cetesb a realizar análises de caráter fiscal para compostos orgânicos em
amostras de água mineral. (em parceria com a Divisão de Produtos – DITEP/CVS).

RESOLUÇÃO CONJUNTA SES/SMA/SERHS01, de 14/10/2003.


Institui Grupo de Trabalho Intersecretarial para o aprimoramento, compatibilização e
integração dos procedimentos técnicos e administrativos para o controle da exploração e
uso das águas subterrâneas no Estado, relativos a sistemas alternativos de abastecimento.

ALERTA CVS, de 19/09/2003


Recomenda a suspensão do consumo de “mariscos gigantes” e demais pescados na
represa Billings.

PORTARIA CVS 13, de 29/07/2003


Formaliza Grupo Técnico de Trabalho para proposição de regulamentação e
aprimoramento da legislação relativa à instalação de antenas transmissoras de telefonia
celular no Estado de São Paulo, nos termos de Resolução SS-15, de 07/02/2003.

PORTARIA CVS 12, de 16/06/2003.


Estabelece restrições à colheita ou qualquer outro tipo de trabalho nas faixas de segurança
de redes elétricas. (em parceria com a Divisão de Saúde do trabalhador).

PORTARIA CVS 6, de 08/04/2003.


Exige da empresa Shell Brasil Ltda. a adequação de suas ilhas de carregamento
instaladas na base de combustíveis no Ipiranga.

PORTARIA CVS 5, de 8/4/2003


Estabelece prazo até o dia 10 de abril de 2003 para que a empresa Shell do Brasil Ltda.
apresente dados de monitoramento e relatório conclusivo acerca da qualidade da água e
do solo no entorno da BIP I.

PORTARIA CVS 4, de 8/4/2003


Exige a transferência da portaria de acesso de caminhões transportadores de combustível
na base de estocagem da Shell Brasil Ltda., situada no Ipiranga, São Paulo.

PORTARIA CVS 8, de 7/4/2003
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Exige da empresa Shell do Brasil Ltda. entrega ao Centro de Vigilância Sanitária de
documentos referentes aos processos produtivos e à saúde dos trabalhadores da base de
estocagem de combustível do Ipiranga.

PORTARIA CVS 5, de 07/04/2003


Exige da empresa Shell Brasil Ltda. a apresentação de dados de monitoramento ambiental
e relatório conclusivo acerca da qualidade da água e do solo no entorno da sua base de
estocagem de combustível do Ipiranga.

RESOLUÇÃO SS 15, de 07/02/2003


Dispõe sobre procedimentos para atendimento ao disposto na Lei nº 10.995, de 21 de
dezembro de 2001, que trata da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular
no Estado de São Paulo.

RESOLUÇÃO SS 4, de 10/01/2003


Estabelece os procedimentos e responsabilidades relativas ao Controle e Vigilância da
Qualidade da Água para Consumo Humano no Estado de São Paulo.

PORTARIA CVS 15, de 26/12/2002


Define diretrizes, critérios e procedimentos para a avaliação físico–funcional de projetos de
edificações dos estabelecimentos de interesse à saúde para emissão de LTA – Laudo
Técnico de Avaliação.

PORTARIA CONJUNTA CVS/SUCEN 14, de 15/10/2002


Institui grupo de trabalho para ações integradas de controle da dengue no setor industrial,
comercial e na construção civil.

PORTARIA CVS 13, de 01/10/2002


Define estratégias para gerenciamento do “Programa Água+Saúde: o SUS nos CBHs”.

PORTARIA CVS 12, de 24/09/2002


Institui grupo de trabalho para elaborar a revisão da Resolução SS-293, de 25/10/1996.

RESOLUÇÃO SS 103, de 02/8/2002


Institui o Programa “Água+Saúde: O SUS nos CBH’s” no âmbito da SES/SP.

COMUNICADO CVS/CVE, de 28/6/2002


Divulga as ações e procedimentos conjuntos para avaliação de risco à saúde humana
devido à contaminação ambiental no bairro da Vila Carioca, município de São Paulo.

COMUNICADO CVS 231, de 22/06/2002
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Determina a interdição de poços industriais ceramistas em Sta. Gertrudes, o
monitoramento sistemático da água dos poços das industrias e residências situadas em
área contaminada, a coleta de alimentos para análise laboratorial e a caracterização do
quadro funcional das empresas.

COMUNICADO CVS-DT 223, de 14/06/2002


Estabelece medidas para prevenção da saúde da população moradora na Vila Carioca,
potencialmente contaminada por substâncias químicas provenientes da empresa Shell do
Brasil.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SS/SMA 01, de 06/06/2002


Define procedimentos para ação conjunta das Secretarias de Estado da Saúde e Meio
Ambiente no tocante a áreas contaminadas por substâncias perigosas.

COMUNICADO CVS 187, de 22/05/2002


Determina a interdição cautelar de 6 poços artesianos na Vila Carioca, município de São
Paulo, supostamente contaminados por substâncias químicas provenientes da empresa
Shell do Brasil.

PORTARIA CVS 6, de 8/4/2002


Estabelece prazo de 240 dias para que a empresa Shell do Brasil Ltda adeque todas as
ilhas de carregamento instaladas no interior da BIP ao sistema bottom Load, com
dispositivo de recuperação de vapores, ou qualquer outro sistema que impeça a emanação
de vapores durante a operação de enchimento dos caminhões tanque.

PORTARIA CVS 16, de 19/11/1999


Institui norma técnica sobre resíduos quimioterápicos nos estabelecimentos prestadores de
serviço de saúde.

RESOLUÇÃO SS 49, de 31/03/1999


Define os procedimentos para utilização de restos alimentares provenientes dos
estabelecimentos geradores desses resíduos para a alimentação de animais.

RESOLUÇÃO SS 48, de 31/3/1999


Dispõe sobre o transporte e comercialização de água potável através de caminhões-pipa e
dá outras providências.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SS/SMA/SJDC 1, de 29/06/1998


Aprova Diretrizes Básicas e Regulamento Técnico para apresentação e aprovação de
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde.

RESOLUÇÃO CONJUNTA SS/SMA 1, de 26/08/1997


Dispõe sobre o teor de cloro residual livre na rede de abastecimento de água.

RESOLUÇÃO SS 293, de 25/10/1996
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Estabelece os procedimentos do Programa de Vigilância da Qualidade da Água para
consumo humano no estado de São Paulo e dá providências correlatas (revogada pela
Resolução Estadual SS 04 de 10/01/2003).

RESOLUÇÃO SS 169, de 19/6/1996


Aprova Norma Técnica que disciplina as exigências para o funcionamento de
estabelecimentos que realizam procedimentos médico-cirúrgicos ambulatoriais, no âmbito
do Estado de São Paulo. Revogada pela Resolução SS 02 de 06 de janeiro de 2006.

RESOLUÇÃO SS 250, de 15/08/1995


Define teores de concentração de íon fluoreto na água para consumo humano, fornecida
pelo sistemas públicos de abastecimento.

RESOLUÇÃO SS 50, de 26/04/1995


Dispõe sobre a utilização do processo de cloroamoniação para desinfecção de água para
consumo humano.

RESOLUÇÃO 493, DE 8/9/1994


Aprova Norma Técnica que dispõe sobre a Elaboração de Projetos de Edificação de
Escolas de , 1º e do 2º graus no âmbito Estado de São Paulo.

RESOLUÇÃO SS 45, de 31/01/1992


Institui o Programa de Vigilância da Qualidade da água para o consumo humano
(PROÁGUA) e aprova diretrizes para sua implantação, no âmbito da Secretaria de Saúde.
PORTARIA CVS 22, de 24/12/1991


Padrão de potabilidade da água para produção de gelo.

PORTARIA CVS 21, de 19/12/1991


Disciplina o padrão bacteriológico das águas de irrigação de plantações de hortaliças e
frutas rasteiras.

COMUNICADO CVS 37, de 27/10/1991


Desinfecção de Poços Freáticos.

PORTARIA CVS 36, de 27/06/1991


Limpeza de Caixa d’água.

COMUNICADO CVS 36, de 27/6/1991


Desinfecção de Reservatório.
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