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Boletim de Serviço Eletrônico em 09/12/2020

Portaria da Presidência
PORTARIA Nº 5762, de 07 de dezembro de 2020

A Presidente da Fundação Oswaldo Cruz, no
uso das atribuições que lhe são conferidas
pelo Decreto de 03 de janeiro de 2017, da
Presidência da República e pelo Decreto nº
8.932, de 14 de dezembro de 2016 - Estatuto
da Fiocruz,

RESOLVE:
1.0 - PROPÓSITO
Ins tuir Grupo de Trabalho para diagnós co sistêmico para construção de rede de laboratório em vigilância da
qualidade da água para consumo humano na Fiocruz.
2.0 - OBJETIVO
Ins tuir Grupo de Trabalho sob coordenação do servidor Paulo Barrocas (SIAPE 1554396) , enquanto um eixo de ação do
Grupo de Trabalho de Água e Saneamento da Vice Presidência em Ambiente, Atenção e Promoção de Saúde (VPAAPS)
(Portaria 6426/2019-PR) com intuito de fazer um diagnós co sistêmico para construção de rede de laboratório em
vigilância da qualidade água para consumo humano na Fiocruz.
A incia va visa ofertar apoio a coordenação de vigilância em saúde do Ministério da Saúde e capacidade de analisar
todos os parâmetros do Anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 5/2017 que estabelece os Procedimentos de controle
e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade.
O coordenador ﬁca responsável por montar grupo de trabalho com representa vidade das unidades que tenham
competência técnico cien ﬁca, capacidade instalada e interesse no tema para elaborar plano de trabalho a ser
apresentado ao GT Água e Saneamento e subsequente aprovação pela VPAAPS.
3.0 - VIGÊNCIA
A presente Portaria tem vigência de 180 dias a par r da data de sua publicação.

Documento assinado eletronicamente por NISIA VERONICA TRINDADE LIMA, Presidente, em
07/12/2020, às 14:52, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto
nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.ﬁocruz.br/sei/controlador_externo.php?
https://sei.fiocruz.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=454920&infra_sistema=100…
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acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0437915 e o
código CRC C6667CDB.
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