
Sub-seçdo V - Dan Eleiçöes e Posse da Diretona 

Art. 34 - A eletçéo da Diretona se realizara na Assernbtéia especialmente 
convocada para este tim, corn a inscriçào e apresentacäo dos candidatos a coda cargo 
nesta Assembléta. 

Art. 35 - A elsição scri por votaçéo nominal ou por aclamaçäo e serd por 
cargos. Iniciar-se-d a eleiçdo para o cargo de Presidente, depois para Vice-Presidente, 
depois para 10 Secretdno e tinalmente, para 20  secretdrio. 

ParSgrafo Unico: Os Diretores dos cargos de Presidente e 10  Secretdrio ndo 
poderdo ser do mesmo segmento. 

Art. 36 - A posse dos eleitos serd imediatamente apes a eteicdo, cabendo 
a nova Diretoria oleita a concluçSo da reunido a partir do anuncio da sua composiçSo. 

Sub-secéo VI - Das Cémaras Técnicas 

Art. 37 - Serd criada uma CSmaro Técnica Permanente de Planejamento 
Institucional. 

Art. 38 -OutrasCdmarasTécnicas poderãosercriadasporOeliberaçdodoPlendno 

Art. 39 - As Cdmaras Tdcnicas tArn por atribuiçAo 0 esame de matdnas 
especiuicas, do cunho tAcnico, cultural, cientthco e institucional para subsidiar a tornado 
de decisAes do Plendrio, competindo-Ihes: 

I - elaborar estudos e analisar as propostas relativas a assuntos de sua 
competAncla; 

II - emitir parecer sobre assuntos que the torem encaminhados pelo Presidente 
do CBH SANTANA-APORE; 

III - relatar e submeter d decisdo do Plendrio os assuntos a elas pertinentes; 
IV - convidar especialistas para prestar intormaçAes e elaborar parocores 

tAcnicos sobre assuntos de sua competAncia. 

Sub-Seçdo VII - Do ComposiçAo das CAmaras Técnicas 

Art. 40 - Na composuçdo das Cdmaras TAcnicas deverSo ser consideradas a 
,atureza técnica, juridica e institucional do assunto de sua competéncla, a tlnalidade dos 
órgAos ou entidades representadas no CBH SANTANA-APORE e a formaçdo tAcnica dos 
membros a serem indicados, podendo contar corn a colaboracSo de especialistas. 

Art. 41 - As C,hmoras Técnucas serdo constituidas de, no minimo, trés e, no 
mdsimo sete membros. 

§ 10 A indicaçdo dos membros dos Câmoras TAcnicos sarA leita, esdusivamente 
por membros titularos do ComitA. 

§ 20  0 mandato dos membros das CAmaras Técnicas serA de dois anon, 
renovAvet por igual periodo. 

§ 30  Os membros das CAmaras tAcnicas nAo necessoriarnente serSo membros 
do ComitA. 

Art. 42 - As CAmaras Tdcnicas serdo coordenadas por urn de seus membros, 
indicado em sua prirneira reunido, por maioria simples dos votos de seus integrantes. 

Parigrafo Unico: 0 regimento de coda CAmaro TAcnica sarA elaborodo por 
seus membros e submetido a aprovacAo do Plcndrio do CBH SANTANA-APORE. 

CAPITULO VII - DAS ATRIBUIcÔES DOS MEMBROS DO CBH SANTANA- 
APORE 

Art. 43 - Aos membros do CBH SANTANA APORE, alAm dan atnbuiçdes 
detinidas no Art. 6°, compete: 

I - discutir e votar todas as matArias que lhe forem subrnetidas; 

II - apresentar propostas e sugerir matArios para apreciaçdo do Plendrio; 

III - solicitar vistas de processes, sendo que as manifesraçOes posteriores 
deverao ser apresentadas por escruto; 

IV - solicitar ao Presidente a convocacAo de reunlAes extraordinAnas, 
conforme estabelece o Art. 14; 

V - propor unclusio de matéria no ordem do dia, born como priondade de 
assuntos dela constante; 

VI - requerer votaçAo, quando pertinence; 

VII - fazer constar em ata 0 ponto de vista discordante do orgAn ou entidade 
que representa, quando julgar relevante; 

VIII propor 0 convute, quando necessAno, de pessoas ou representantes 
de OrgAns ou entidades, pdblicas ou pnvadas, para trazer subsidios As decistes do CEll 
SANTANA-APORE; 

IX - votar e ser votado para us cargos previstos neste Regimento; 

X - propor a cnacAo das CAmaras Tdcnicas; 

participar dos CAmaras TAcnicas; 

propor a criaçAo do Agdncia do Bacia. 

Art. 44 - A particupacAo dos membros no CEll SANTANA-APORE, assim como 
de suas CAmaras Tdcnucas e seus grupos de trobalho, nerd consideradO de relevante 
nteresse piblico, née ensejando qualquer tipo do remuneraçAo. 

Art. 45 - Os membros do CBH SANTANA-APORE que praticarem, em nome do 
mesnlo, abs contrArios A lou ou As dusposiçAcs deste Regimento, responderAo por esses 
atos pessoalunente, inclusive podendo ser excluidos do ComitA, por votaçAo do maioria 
simples dos presentes, observado o quorum regimental. 

CAPTULO VIII - DA RELACAO CON 0 CONSELHO ESTADUAL. 
DE RECURSOS HIDRICOS 

Art. 46 - 0 plenArio do CBH SANTANA-APORE encaminharA 00 Conselho 
Estadual do Recursos Hidricos - CERH/MS, por moio da Dirotoria, as inuorrnacSes sobre 
a composicAo e Regimento Intorno do ComitA e assuntos que a mesma considorar 
relevantes, hem como as questOes de competAncia deste, conforme previsdes tegais. 

Art. 47 Cabe recur-so ao Conselho Estadual de Recursos Hidricos dan 
decisOes tomadas pelo CBH SANTANA-APORE. 

CAPiTULO IX - DO PROCESSO DE OESUGAMENTO 

Art. 48 - 0 Represontante do entidade que iuéo cornpar-ecer o duos reuniOes 
consecutivas do CBH SANTANA-APORE, ou trés alternadas, dir-etamente, ou pelo seu 
suplente, tern justilicativa ocatado, recoborA comunicacAo do desligarnento do sua  

representaçdo como titular e suplente, sendo Iorrnaltzado a entidade detector-a do yoga 
a indicaçAo de novos representantes, titular e suplente. 

§ 10  Caso hajo reincudAncua do ousAncua, a entidade nerd excluida do ComitA, 
sendo substituida por outra do mosmo segmento, dohnida pelo plenArio. 

§ 20 Em case de rerldncia de um membro titular ou suplente, cabe a entidade 
detentora da saga indicar 0 substitute. 

§ 30 Caso a entidade renuncie a sua vaga, proceder-se-A nova eleiçAo, 
corn partucupaçAo dos entidades cadastradas e habulitados do segmento da entidade 
renuncionte. 

Art. 49 - No caso do rondncia do um membro, seja ole titular ou suplente, 
aplicam-se disposlçAes, no que couber dos pardgrafos 200 30 do artugo anterior. 

CAPXTULO X - DAS DISPOSIcOES GERAIS B TRANSITÔRIAS 

Art. SO - Entende-se como membro do CBH SANTANA-APORE a entidade que 
for eleita entre seus pares, sendo que a saga A da entidade e nAo da pessoa fisica que 
a represents. 

Art. 51 - Caso a entidade, por motuvo do for-ca molar tenha necessidade de 
substutuir deflnitivamente 0 seu representante no comitè, deverA encaminhar oficio 00 
primeuro SecretArio, apresentondo 0 nome a contoto do nave representante. 

Art. 52 - Os mandatos eletivos terSo a duraçAo de trés anon, sam direito a 
reeleuçao automatica 

ParAgrafo ánlco: Caso no aSsemblAua de eleiçAo do segmento née baja 
ndmero suticiento do entidades para preonchimonto do vagas, conforme artigo 70  abnr-
se-A excecAo para a eleiçAo de entidades cadastradas, Independentemente do numero 
do mandates no comitA. 

Art. 53 - For-a a participaçAo dos membros do CBH SANTANA-APORE, 
representantes do socuedade civil do sogmerito do organizoçEes civis née govemomentals, 
estes poderAo receber ajuda de custo para porticuparem dos assemblAtas ordinArlas e 
extraordindnas, sendo que este apoio deverd ser solicutado pelo Diretona do comitA As 
instAncias superiores. 

Art. 54 - Este Regimento Interno poderd ser alterodo por decisAo do 
maioria simples do total de membros do CBH SANTANA-APORE, em reuniAo PlenAr-ia 
ExtraordinAria, convocado espocuficamente para este tim cam, no minimo, vinto dios do 
antecedAnda. 

Art. 55 - ApOs a criaçAo do AgAncia de Bacua, as absidodes inerentes a 
gestAo uinanceira a do execucAo do projetos serd esercida por esta ogAncia, conforme 
artigos, 40,41 e 42 da Lei no 2.406/02. 

Art. 56 - A composiçSo do PlenArio do COIl SANTANA-APORE, deflnida neste 
Regimento sO poderA ser alteu-oda, mediante aprovaçAo do CERN. 

Art. 57 - A Duretoria do ComutA solicltard ao órgão Gestor de Recursos 
Hidricos e também 0 Outran instituiçAes pdblicas e privadas, 0 OPOIO necessArlo 00 
luncionomento do CBH SANTANA-APORE, bern como para a cOmpatente implementaçAo 
dos instrumentos provistos no Lei n° 2.406/02. 

Art. 58- Par-a o funcionomento do ComitA, por este née possuir personalidade 
juridico, umo entidade membro do ComitA poderA firrnarconvAnio ou termo do cooperaçAo 
tAcnica a flnonceiu-a em nome do CornitA, mediante proposta devidamente oprovodo em 
plenAria poInt membros do CornitA, corn o funalidade de promover a implementoçAo a 
sustentabilidade do colegiodo, considerando oinda que seja anolisodo e aprovado 0 pIano 
de aplicaçAo dos recur-sos financeiros e do prestaçAo de cantos. 

Art. 59 - Este Regimento Interno entrard em vigor, apOs oprovodo pelo 
plenAruo, no data do sua publicoçAo. 

Art. 60 - Os canon omussos neste Regimento Inter-no serAo resolvidos pelo 
Plendrio. 

Carnpo Grande, 02 do mar-code 2016 

RESOLUcAO CERH/MS NO 036, 02 de marco de 2016. 

Aprova as Metas Pederativas 
e as de GestAo de Agua no 
Ambito do Sistema Estadual do 
PROGESTAO. 

0 Presidente do Conselho Estadual do Recursos Hidricos do Nato 
Grosso do Sul - CERN, no usa de suas atribuuçAes legais, e considerando deliberaçAo do 
310 ReunlAo Or-dinAno em 03 de marco de 2015; 

Considerando adesAo do Estado de Mato Orosso do Sul ao Facto 
Nocionol do GestAo dos Aguos pelo DECRETO 13.649 do 6de junho de 2013; 

Conslderando on principuos e diretj-izes estabelecidas no Politico 
Nacuonal e Estadual de Recur-sos Hidricos; 

Conslderando que compete no Ambito do PROGESTAO que on 
Consethos Estaduois de Recursos Hidricos aprovom 0 quadro do metos, ocompanhern 0 

cumprirnento dos entidades ostaduais a otestern previomente A certil9caç5o do AgAncia 
NociOrial de AQuas - ANA; 

RESOLVE: 

Art. 10  Aprovar as Metas Federarivas e as de GestAo de Aguo no 
Ambito do Sistema Estadual do PROGESTAO, relerentes 00 Per-todo 2015. 

Art. 20  Esta r-esoluçAo ontra em vigor no data de sua publicaçAo. 

JAIME EUAS VERRUCK 
SecretAno de Estado de Meio Ambiente 0 Desenvolvirnonto Econômico - SEMADE 

Presidente do Conselho Estadual do Recursos Hidricos 
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REsolucAo CERH/MS N' 035, de 02 de marco de 2016. 

Estabelece a cornposição da 
Clmara Técnica Permanente 
do Aguas Subterràneas 
(CTPAS) 

0 Presidente do Conseiho Estadual do Recursos Hidricos de Mato Grosso do 
Sul - CERI-1, no uso de sues atribuiçdes legais e tends em vista o disposto no Decreto no 
14.217 de 17 de juiho do 2015 e deliberaçlo do 33° reunião ordindria do 02 de marco 
de 2016. 

RESOLVE: 

Art. 10  A Cârnara Técnica Perrnanente da Aguas Subterrâneas set-a 
composta por representantes dos seguintes órgãos pOblicos, socledade civil 
organizada e usuárlos, corn rnandato de urn ano renovAvel por igual periodo, a 
saber: 

Poijr PObliCo 
.1 SEMADE 
hi SEINFRA 

II 	Sociedade Civil Organizada 
CBH IVINHEMA 

hi 	OAB-MS / CREA-MS (suplente) 
UFMS 

III 	Usuãnos de Recursos Hidricos 
al 	AGIJAS GIJARIROBA 
I') FAMASUL 

ParAgrafo ünico: As Entidades adma cutadas env,arão 0 nome do Seu 
repr050ntante titular e suplente a Secretaria Executive do Conseiho Estadual de Recursos 
Kid ncos, no prazo do 30 dias. 

Art. 20  Esta Resoluçdo entra em vigor no data de sue publicaçdo. 

Campo Grande, 02 de marco de 2016 

MIME ELIAS VERRUCK 
Secretdrio do toledo do 1100 Ambiente e Deseiivolvirnerito Ecoridmico - SEMADE 

Prsidento do Coosclho Estadual do Recursos Hidricos 

- EDITAL N° 012/2016, DE 18.03.2016 - 
O PRESIDENTS DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO OF MATO GROSSO 00 SUL - 
JUCEMS, no uso do sues atrihuiçdcs quo lhe confers o Art. 31 do Lei Federal no 8.934, 
de 18.11.94, Art. 28 do lnstruçlo Normative DREI - Departamento do Registro 
Empresarial in lntegraçao 0  17 do 5 de dezembro de 2013 0 do Deliberaç3o/3UCEMS/N° 
006/2015 do 30/11/2015, torna piiblico quo o Ieiloeiro páblico oficial ILTO ANTONIO 
MARTINS, apreserltou apólice de seguro garantia nOmero 0775.20.537-4, no valor do 
P.5 100.000,00 (cern mil reals) corn vigéncia ate 06/01/201 7, corns forrna do prestaçlo 
do cauçJo referents as olJcio do Loilseiro Pdblico Oficial. 

Campo Grands (hIS), 18 do marco do 2016 

Augusto Cesar Ferre,ra do Castro 
Presidente 

- EDrTAL N' 013/2016, DE 18.03.2016 - 
O PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL 00 ESTADO 08 MATO GROSSO DO SUL - 
JIJCEMS, souse de suas atribuiçôes quo lhe confore o Art. 31 da Lei Federal no 8.934, do 
18.1 1.94, Art. 28 da Instruçdo Normative OREI - Departaniento do Rogistro Ernpresarial 
o Integraç8o n° 17 de 5 do dozombro do 2013 in da DeliberaçlofJUCEMS/N° 006/2015 
do 30/1 1/2015, torna p6blico quo o Ieiloeiro püblico oficial PIERRE ADRI, apresentou 
apolice do seguro garantia ni.imoro 0775.20.569-2, no valor do R$ 100.000,00 (cern mu 
reais) corn vigéricla aId 15/03/2017, corns fornia cia prestaç3o do cauclo referents as 
ofIøo de Leuloelro Pi)blico Oficial, 

Campo t3rande (hIS), 18 do marco do 2016 

Augusto Cesar Foci-sire do Castro 
Presidente 

PRIMEIRO ADENDO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAcAO E DESBUROCR,ATIZAcAO DE MS - SAD, 
através do Coordenadona de Processamento de Licitacao/SL/SAD, por meio do Didrio 
Oficial Eletrônico instituido come veiculo oficial de publicaçlo do Estado de Mato Grosso 
do Sul, conforme a Lei n°3.394/2007, torna publico,  o pnrneire adendo do licitaçlo 
abaixo: 

OBJETO: REGISTRO DE PREOS PARA AQUISIcAO DE CORRELATOS HOSPITALARES. 
PREC,dO EIETRONICO: 027/2016 

55/000.357/2016 

ALTERACOES: 1) Alterar 0 subitern 5.1. do edital, oacoanda a ronotar: 5.1. A licitante 
do mellnor proposto clossificada no fase do lances deste preqào, fica obrigada, sob pena 
do desclassificaç.io, a apresentor em ate 03 (trés) dias (itels apos a realizaçdo dos 
lances, uma amostra de cada Item ofertado para Os lotes 014 a 017, 020 e 021. 

ABERThRA DA SESSAO: As 13:30, horas do die 05/04/2016, (HORARIO LOCAL). 
ENDEREO DA ABERTURA DA SESSAO: vww.centraldecompras.rns.gov.br  

As domais condiçdes permanecern inalteradas. 

0 edital, adendos e denials avisos, encontram-se disponiveis aos interessados 
gratuitamente no site www.centraldecornpras.rns.gov.br. 

Campo Grande/MS, 21 do marco de 2016. 
Coordenadoria do Processamento do Ucitacdo/SLJSAD 

AVISO 08 LICITAcA0 
ED1TAL EXCLUSIVO ME-EPP 

A SECRETARIA DE ESTADO DE EOUCAcAO DE MS/SED atro'ids do Coorden6doria do 
Processamento do Licitaçdo/SL/SAD, por rneie do Didno Oficial Eletrdnico instituido 
come veiculo oficial do publicação do Estado do Mato Grosso do Sul, conforme a Lei 
003.394/2007, tome publico a roalizaçdo da licitação abaixo: 

O.LEIQ: AQUISIçAO 08 M0BILIARIOS E FREEZERS. 
PREGA0 ELETRONICO: 005/20 16 
EQfi0: 29/028.265/2015 	 - 
ABERTURA  DA SESS/,O: As 08:00 horas do die 08/04/2016, (HORARIO LOCAL). 
ENDEREO DA ABERTURA DA SESSAO: iyisw.cestraldncomorOs.rns.00y.br  

O edital, adendos e demais avisos, encontram-se disponiveis aos interessados 
gratuitamente no site www.centraldecompras.ms.gov.br. 

Campo Grande/MS, 21 de marco do 2016. 
Coordenadoria de Processamento de Licitaçcio/SL/SAD 

AVISO DE LICITAcAO 

A SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAçAO E DESBUROCRATIZAçAO DE MATO 
GROSSO 00 SUL SAD, atravds da Coordenadoria din Processamento do Licitacao/SL/ 
SAD, por meie do Didno Oficial Eletrdnlco instituido corns veiculo oficial de publicaçSo do 
Estado de Mato Grosso do Sul, conforme a Lei n03.394/2007, torna publico a realizoç5o 
do licitaçdo abaixo: 

REGISTRO 08 pttcos PARA AQUISI4;A0 DE ARMAMENTOS. 
PREGAO ELETRONICO: 029/2016 
PROCESSO: 55/000.245/2016 	 - 
ABERTURA DA SESSAO: As 10:00 horas do dia 05/04/2016, (HORARIO LOCAL). 
ENDEREO DA ABERTURA DA SESSAO: www.centroldecompras.ms.gov.br  

0 edital, adericlos e domain avisos, encontram-se disponiveis aos Interessados 
gratuitamente no site www.centraldecornprsts.rns.gov.br. 

Campo Grande/MS, 21 de marco do 2016. 
Coordenodoria de Processamento de Ucltac3o/SL/SAD 

AVISO OS LICITAIAO 

A SECRETARIA 08 ESTADO DE ADMINISTR.ACAO E 0ESBUR0cRATIzAcAO DE MATO 
GROSSO 00 SUL - SAD, atravds da Coordenadoria do Processamento do Ucutaç3o/SLJ 
SAD, por meic,  do Diáno Oficial EletrSnico instituido corns veiculo oficial de publicoçlo do 
Estado do Mato Grosso do Sul, conforme a Lei n03.394/2007, torna publico a realizoç3o 
da liciteclo abaixo: 

QJ0 REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISIçAO DE MEDICAMENTOS - ACAO JUDICIAL. 
PREOdO ELETRONICO: 031/2016 
PROCESSO: 55/000.233/2016 	 - 
ABERTURA  DA SESSAO:  As 08:00 horas do die 05/04/2016, (HORARIO LOCAL). 
ENDEREC,O DA ABERTURA DA SESSAO: www.centratdecompras.ms.gov.br  

O edital, adendos 0 demain avisos, encontram-se disponiveis aos interessados 
gratuitamente no site www.centraldecompras.ms.gov.br. 

Campo Grande/MS, 21 do marco do 2016. 
Coordenadoria do Processamento de Licitaçao/SLJSAD 


