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/SAS Centro de 
Atendimento 
Psicossocial/ 
CAPS 

ENTIDADE 

ENTIDADE 

Missão 
Salesiana de 
Mato Grosso 

ENTIDADE 

Instituto Brasileiro 
de Inovações Pró
Saudável - Centro 
-Oeste - IBISS/CO 

Ac6rdão n.: 

de Proteção - Regime 
de Orientação e Apoio 
Sõcio-familiar - SENTI- 3 anos 
NELA 02110/2001 
-INSCRiÇÃO N° Q.1 

Inscrição do Programa 
de Proteção - Regime 
de Apoio Sócio
Educativo em Meio 
Aberto - AÇÃO VIDA 
NOVA 
- INSCRiÇÃO N° ~ 

PROGRAMA 

Renovação de 
Registro nO ~ 

Renovação de 
Inscrição do 
prog'rama de 
Proteção Regime -
Abrigo -SALESIANOS 
CASA DOM BOSCO 

-INSCRiÇÃO nO 03 

Renovação 
de Registro nO 097 

: 13/2001 

DATA 
DE 

CONCESSÃO 

02110/2001 

DATA 
DE 

CONCESSÃO 

02110/2001 

VALIDADE 

3 anos 

1 ano 

DATA VALIDADE 
DE 

CONCESSÃO 

02/10/2001 3 anos 

DATA VALIDADE 
DE 

CONCESSÃO 

02110/2001 3 anos 

DATA 
DE 

CONCESSÃO 

02110/2001 

VALIDADE 

3 anos 

Processo JURAD n. 
Processo Administrativo n. 
Requerente 

: 00712001 
: 42141/2001-08 
: Maria Helena da Silva Neder 

Assunto 
Relatora 

: Revisão de aplicação de penalidade 
: EIza Pereira da Silva 

EMENTA: PLANTÃO EVENTUAL. AUSENCIA. INDICAÇÃO DE 
SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA DO ART. 6", RESOLUÇÃO/SESAU 
N. 8/98. OBRIGAÇÃO DO PLANTONISTA NÃo CUMPRIDA. 
APUCAÇÃO DA PENA DE ADvERrtNCIA. DESNECESSÁRIA 
A INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA FACE AO OCORRIDO ES
TAR DOCUMENTALMENTE PROVADO E AFIRMADO PELA 
PRÓPRIA RECORRENTE. FUNDAMENTO NOS INCISOS I E II, 
DO ART. 171 E INCISO I, DO ART. 203, AMBOS DA LEI COM
PLEMENTAR N. 7, DE 30 DE JANEIRO DE 1996. RECURSO A 
QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
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I - O plantão eventual. instituldo pela Lei n. 3.029/93, regulado 
pelo Decreto n. 7.947/99 e pela Resolução/SESAU n. 8/98, é 
realizado pelo servidor, mediante cadastro e assinatura de 
Termo de Compromisso, onde se compromete, dentre outros, a 
providenciar substituto para os plantões a que não puder com
parecer. 

II - A ausência ao plantão, sem a indicação de substituto, impli
ca em não cumprimento de dever e consiste na inobseNãncia 
às normas legais e regulamentares, passivei de punição com 
Advertência, nos termos do inciso II, do art. 171, da Lei Com
plementar n. 7, de 30 de janeiro de 1996. 

III - No caso, considerando o agravamento no quadro de saúde 
da seNidora como situação inesperada, a mesma deveria avi
sar à Unidade de Saúde e indicar substituto, o que permitiria ao 
responsável tomar as providências cablveis, evitando-se, as
sim, que os pacientes ficassem à sua espera. 

IV - As normas que regulam o regime de plantão eventual, 
editadas com rigor, visam tão-somente ao atendimento do inte
resse público, consubstanciado na prestação de seNiços de 
saúde de urgênCia aos municipes. Logo, devem ser obedeci
das, rigorosamente, motivo pelo qual, não assiste razão à ser
vidora recorrente. 

ACÓRDÃO 

Visto, relatado e discutido o processo, acordam os membros da 
Junta de Recursos Administrativos - JURAD, em sessão ordinária, realizada em 
13 de setembro de 2001, por unanimidade de votos, pelo improvimento do recur
so, nos temos do voto da relatora. 

Campo Grande-MS, 4 de outubro de 2001. 

a:········_--=::, 
AURE~ 

Presidente - JURAD 
E ~JJ~VA LZA a==:A SILl 

JUNTA DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
Pauta de u amento n. 13/2001 

Em atendimento ao disposto no artigo 26, da Resolução 

SEMAD n. 6, de 11 de setembro de 1997, e por ordem da Sra. Presidente desta 

Junta, faço saber, a quem interessar possa, que no dia 15 (quinze) de outubro 

do corrente ano, às 15h30min, esta Junta, em sessão ordinária, julgará em sua 

sala de sessões, situa~a na Rua Arthur Jorge, n. 507 (fundOS), o seguinte pro

cesso: 

PROC. JURAD/SEMAD n. : 013/1997 

PROC. ADMINISTRATIVO n. : 62589/1997-17 

INTERESSADO : ALVARO ROBERTO BENEDITO FERREIRA 

ASSUNTO 

RELATORA 

: ANÁUSE FUNCIONAL 

: ELZA PEREIRA DA SILVA 

Obs.: O interessado, cujo processo encontra-se listado para 

julgamento, pOderá comparecer à sessão usando das prerrogativas previstas no 

artigo 37, da Resolução SEMAD n. 6, de 11/9/97. 

Campo Grande-MS, 5 de outubro de 2001. 

~. rl._. 
VANESSAT~~L1VEIRA 

Secretária-Geral - JURAD/SEMAD 

DELIBERAÇÃO C_G, GUARIROBA N° 001/2001 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DO CÓRREGO 
GUARIROBA - APA DO GUARIROBA. 
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o CONSELHO GESTOR DA AREA DE 
PROTEÇÃO AMBIENTAL DOS MANANCIAIS DO CÓRREGO 
GUARIROBA - C.G. GUARIROBA, no uso das competências que lhe 
conferem o inciso XVI do Art. 2°, do Decreto n° 8.178, de 22 de março de 
2001 e, considerando decisão ocorrida em sua S" Reunião Ordinária, 
realizada em 03 de agosto do corrente ano, 

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho 
Gestor da Área de Proteção Ambiental dos Mananciais do C6rrego 
Guariroba - C. G. Guariroba, conforme anexo único da presente 
Deliberação. 

Campo Grande-MS, 04 de outubro de 1. 

ANEXO ÚNICO DA DELIBERAÇÃO C.G. GUARIROBA N° 001/2001 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DA APA DO 
GUARIROBA 

CAPiTULO I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DAS FINALIDADES 

Art. 10 - O Conselho Gestor da APA do Guariroba - C. G. 
GUARIROBA órgão de caráter consultivo e deliberativo, de 
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XII - reforçar o processo participativo com organizações 
governamentais, associações, universidades, organizações não
governamentais, dentre outros; 

XIII - propor mecanismos de controle e prestação de 
contas da administração da APA do Guariroba; 

XIV - realizar avaliações contínuas dos resultados 
alcançados e propor alterações quanto aos programas e projetos 
desenvolvidos na APA do Guariroba; 

XV - propor convênios entre o Poder Público e a iniciativa 
privada a fim de garantir a execução das medidas de proteção da APA do 
Guariroba; 

Interno; 
XVI - elaborar, aprovar e fazer cumprir o seu Regimento 

CAPiTULOU 

DA COMPOSiÇÃO 

Art. 30 - O Conselho Gestor da APA do Guariroba será 
composto de 8 (oito) Conselheiros Titulares e igual número de Suplentes, 
observada a seguinte representação: 

I - o Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano e de Meio Ambiente - PLANURB, ou seu 
representante; 

II - 01 (um) representante do Órgão Estadual de Meio 
Ambiente; 

III - 01 (um) representante do Órgão Federal de Meio 
Ambiente; 

IV - 01 (um) representante do Conselho Municipal de Meio 
Ambiente - CMMA; 

-assessorameAto--aa-PodeI"-E..xecuti.\IO.....Municipal.-1em----"co"'m"-""o_fi"'ln'!'a"'l'.'-id ... a"'d"'e_.......,c=-::-:=c~::;r~:..V~.;.-~01 (um) representante da Associação - de 
supervisionar e administrar a Área de Proteção Ambiental dos Recuperação, ConservaÇão,ePreservaçãbaa13acia-do-Gual ÍI oba, 
Mananciais do Córrego Guariroba - APA do Guariroba. 

Art 20 
- Compete ao Conselho Gestor da APA do 

Guariroba: 

I - zelar pelo cumprimento das disposições contidas no 
Decreto n. 7.183, de 21/09/199S; 

II - discutir a elaboração e deliberar sobre o Plano de 
Manejo; 

III - participar da definiçao e deliberar sobre as normas e 
limites do zoneamento interno da APA do Guariroba; 

IV - definir as normas para o sistema de sinalização, 
informação e publicidade na APA do Guariroba, de acordo como os 
objetivos de cada zona e público alvo; 

V - discutir projetos de pesquisas cientificas e estudos 
relativos à APA do Guariroba; 

VI - discutir e deliberar sobre os critérios para os usos 
permitidos na APA do Guariroba; 

VII - elaborar o Plano Anual de Gestão da APA do 
Guariroba, contendo sugestões para a proposta orçamentária no tocante 
a implantação, manutenção e recuperação da APA; 

VIII - acompanhar a implantação, implementação e 
desenvolvimento das ações relativas a administração e operacionalização 
da APA do Guariroba; 

IX - divulgar as ações, projetas e informações gerais 
sobre a APA do Guariroba; 

X - contribuir para as ações de educação ambiental e 
valorização da APA do Guariroba; 

XI - definir e propor mecanismos de incentivos à 
pesquisas que contribuam para o aprimoramento direto da gestão da APA 
do Guariroba; 

VI - 01 (um) representante da Companhia de Saneamento 
Águas de Guariroba S/A; 

VII - 01 (um) representante da Transportadora Brasileira 
Gasoduto Bolívia-Brasil S/A - TBG; 

Grande. 
VIII - 01 (um) representante do Sindi<?Sto Rural de Campo 

§ 10 - O Conselho Gestor da APA do Guariroba será 
presidido pelo titular do Instituto Municipal de Planejamento Urbano e de 
Meio Ambiente - PLANURB, ou seu representante, e os demais membros 
serão indicados pelos respectivos órgãos ou instituições, mediante 
apresentação de ata ou documento similar. 

§ 20 
- O mandato dos Conselheiros componentes do 

Conselho Gestor da APA do Guariroba, à exceção do Presidente, será de 
2 (dOIS) anos, sendo permitida uma recondução. 

§ 30 - A nomeação dos conselheiros titulares e suplentes, 
após indicação dos respectivos órgãos ou entidades, será feita através de 
decreto pelo chefe do Executivo Municipal. 

CAPiTULO III 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

Art. 4° - O Conselho Gestor da APA do Guariroba terá; 
seguinte estrutura: . 

I - Plenária; 
1\ - Mesa Diretora: 
a) Presidência; 
b) Secretaria Executiva. 

SEÇÃO I 

DA PLENÁRIA 
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Art .. 5" • A Plenária do Conselho Gestor da APA do 
Guariroba reunir-se-á, ordinariamente conforme calendário definido na. 
primeira reunião anual do Conselho e, extr~ordin!'lriamente, quando 
convocada pelo Presidente ou mediante requerimento de pelo menos 1/4 
(um quarto) de seus membros. 

Parágrafo único - Nas sessões extraordinárias só 
poderão ser discutidos e votados os assuntos que originaram sua 
convocação. 

Art. 6° • A Plenária será presi'dida pelo Presidente do 
Instituto Municipal de Planejamento Urbano e de Meio Ambienle -
PLANURB. 

§ 1° - Na auséncia do Presidente, a Plenária será 
presidida pelo Vice-Presilente. 

§ 2" - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, ~ 
reunião será aberta pelo Conselheiro mais idoso presente, que procedera 
à eleição de um Conselt-eiro para presidir os trabalhos. 

§ 3° - Ao Conselheiro Suplente presente na assembléia 
somente caberá o exercicio do voto se ausente o respectivo Conselheiro 
Titular. 

Art. 7° - A Plenária será convocada ordinariamente pelo 
Presidente do Conselho em conformidade com o calendário pré
estabelecido e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, constando na 
convocação: 

I - a pauta de assuntos a serem discutidos; 

II - o local e horário de início da reunião. 

Art. 8° - A convocação extraordinária da Plenária dar-se-á 
com antecedéncia minima de 3 (três) dias. 

Art. 9° - A Plenária instalar-se-á em primeira convocação 
com a presença da maioria absoluta, 51% (cinqüenta e um por cento) do 
total de votos. Em segunda convocação, com presença de pelo menos 
1/3 (um terço) do total de votos, podendo ser realizada no mesmo dia, 
decorridos no mínimo 30 (trinta) minutos após o horáno marcado para a 
primeira convocação, desde que tenham sido convocados nesses termos. 

Parágrafo único - As decisões das assembléias serão 
tomadas, pela maioria absoluta, através de votos da maioria simples dos 
presentes à reunião, salvo as exceções previstas neste artigo. 

Art. 10 -A Plenária é uma reunião pública, exceto quando 
deliberado em contrário pela maioria dos Conselheiros. 

§ 1° - O Presidente, ouvida a Plenária, poderá conceder a 
palavra a qualquer dos presentes não-Conselheiros. 

§ 2" - A Plenária poderá convidar eventualmente pessoas 
para prestar esclarecimentos, fornecer subsídios ou dirimir dúvidas sobre 
qualquer matéria. 

Art. 11 - As reuniões ordinárias constam de expediente e 
ordem do dia. 

§ 1° - O expediente abrange: 

I - avisos, comunicações, registros de fatos, ~presentação 
de proposições, correspondências e documentos de mteresse da 
Plenária; 

II - consultas ou pedidos de esclarecimentos por parte do 
Presidente ou de um dos Conselheiros. 

§ 2" - A ordem do dia compreende aprovações das atas 
das sessões anteriores, de pareceres, exposição, discussão e votação da 
matéria nela incluída. 

§ 3° - A inclusão de matéria, não prevista na pauta, 
depende da aprovação da Plenária. 

Art. 12 - As reuniões da Plenária terão a duração máxima 
de 02 (duas) horas, podendo ser prorrogadas por mais 30 minutos se 
deliberado pelos Conselheiros. 

Art. 13 - Para o registro dos trabalhos, cada sessão 
plenária será lavrada em ata digitada que, após aprovada, será assinada 
pelo Presidente e pelo Secretário-Executivo, devendo a mesma conter: 
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I - a data, a hora de abertura, o número da reunião e o 
local de sua realização; 

II - o nome do Presidente da reunião; 

III - o nome dos Conselheiros presentes; 

IV - a súmula dos assunto:; e as respectivas deliberações. 

SEÇÃOIII 

DA MESA DIRETORA 

Art. 14 - A Mesa Diretora, órgão diretor do Conselho, será 
composta pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Secretário 
Executivo e pelo Secretário Suplente. 

§ 1° - O Presidente será o titular do Instituto de 
Planejamento Urbano e de Meio Ambiente - PLANURB ou seu 
representante. 

§ 2" - O Vice-Presidente, o Secretário Executivo e o 
Secretário Suplente serão eleitos pelos seus pares, para um mandato de 
02 (dois) anos. 

§ 3° - Os membros da Mesa Diret~ra poderão ser 
destituídos pelo voto de 213 (dois terços) dos Conselh~lros do ~onselho 
Gestor da APA do Guariroba em sessão plenána espeCialmente 
convocada para tal fim. 

SeçãolV 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

. '" Art. 15 - A Secretaria Executiva, diretamente subordinada 
a P~e~lden.cla, tem por finalidade prover o Conselho de apoio técníco
admlntstratlvo. 

Art. 16 - Compete à Secretaria Executiva: 

I - programar e executar as atividades relativas à 
divulg~ção, serviços gerais, comunicação, material, reprodução, arquivo e 
expedição de documentos; 

II - prestar assistência administrativa ao Presidente; 

III - executar outras tarefas correlatas, que lhe forem 
conferidas pela Presidente. 

Parágrafo único - A Secretaria Executiva será dirigida 
por um Secretário-Executivo que será substituído, em seus impedimentos, 
pelo Secretário Suplente. 

CAPiTULO IV 

DAS ATRIBUiÇÕES 

SEÇÃOI 

DO PRESIDENTE 

Art. 17 - Ao Presidente compete exclusivamente, além de 
outras atribuições que lhe são conferidas por este Regimento ou 
pertinentes ao cargo: 

I - representar o Conselho em eventos formais e 
informais; 

II - convocar sessões plenárias, estabelecendo sua pauta; 

III - ordenar a distribuição dos expedientes para os 
membros do Conselho; 

IV - presidir as sessões plenárias, decidindo as questões 
de ordem; 

V - baixar atas, visando ao cumprimento das decisões do 
Conselho; 

VI - exercer, em sessão plenária, o direito de voto de 
qualidade, em caso de empate; 



Diário Oficial de Campo Grande n° 922 

VII - empossar os Conselheiros e o Secretário-Executivo; 

VIII - exercer outras atribuições pertinentes ao cargo. 

SEÇÃOII 

DO VICE PRESIDENTE 

Art. 18 - Ao Vice-Presidente compete substituir o 
Presidente em seus impedimentos, assumindo as respectivas atribuições. 

SEÇÃOIII 

DOS CONSELHEIROS 

Ali. 19 -Aos demais Conselheiros incumbe: 

I - propor, discutir e votar toda a matéria, objeto de 
deliberação do Conselho, justificando seu voto, se necessário; 

II - justificar sua ausência ao Presidente, quando 
impossibilitado de participar das reuniões; 

III - participar das comissões de trabalho; e, 

IV - exercer outras atividades pertinentes ao cargo. 

SEÇÃOIV 

DO SECRETARIO-EXECUTIVO 

Art. 20 - Compete ao Secretário-Executivo: 

I - coordenar e controlar os serviços da Secretaria 
Executiva; 

II - assessorar o Presidente em assuntos pertinentes à 
Secretaria Executiva; 

III - secretariar as reuniões plenárias e executar as tarefas 
exigidas por essa função; 

IV - organizar, com aprovação do Presidente, a ordem do 
dia para as reuniões plenárias; 

V - exercer outras atividades pertinentes ao cargo. 
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CAPiTULO V 

DISPOSiÇÕES FINAIS 

Art. 21 - Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem 
motivo justificado, a duas reuniões consecutivas ou quatro alternadas, no 
período de um ano. 

Parágrafo único - A justificativa de que trata o caput 
deverá ser apresentada antecipadamente ou em até 48 horas após a 
reunião. 

Art. 22 - O Conselheiro poderá ser substituído a qualquer 
tempo pelo órgão ou instituição que o indicar, independentemente do 
cumprimento do mandato. 

Parágrafo úníco - Em caso de renúncia ou perda de 
mandato, o órgão ou instituição pertinente deverá providenciar a 
substituição do ex-conselheiro, efetuando nova indicação em prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 23 - Os membros do Conselho Gestor da APA do 
Guariroba exercerão seus mandatos sem qualquer remuneração, sendo 
esta atividade considerada de caráter relevante para o serviço público. 

Art. 24 - Trinta dias antes de findar o mandato, o 
Presidente do Conselho oficiará aos órgãos e instituições que compõem o 
Conselho Gestor da APA do Guariroba para que indiquem seus 
representantes para o próximo mandato. 

Art. 25 - Este Regimento só poderá ser modificado, no 
todo ou em parte, em reunião extraordinária da Plenária, especialmente 
convocada para este fim, com antecedência mfnima de 10 (dez) dias, com 
o quórum de 213 (dois terços) de seus membros. 

Parágrafo único - As modificações de que trata o caput 
deverão observar o disposto na legislação pertinente. 

Art. 26 - As dúvidas e casos omissos que surgirem na 
aplicação deste Regimento serão resolvidos pela Plenária. 

Campo Grande-MS, 04 de outubro de 001. 

Parte IV PUBLICAÇÕES A PEDIDO 
EDITAL DE PROCLAMAS 

Cin/hva Spenq/er dos Santos Pereira Barbosa San/os. Oficial Substituta do 
Registro Civil da Primeira Circunscrição. no us!, de suas atribuições legais. Faz 
saber que pretendem casar-se e apresentaram os documentos exigidos no ar. 180 
do Código Civil B~asileiro: 

ATAlDe DA CRUZ SOUZA 

. P_: JOst OE SOUZA BARBOSA 

VAUDfRA CARDOSO DEOUVEIRA 

Pai, ADAOCARDOSODEOLI\lEIRA 

VIDA(. 8U811LDI! ouvelRA~ NETO 

Pai M1GUEl6U8TIl DE OlIVEIRA 

EDNAMA NENEOAm 

Pat AOElCIO FERNo\NOES ME~EGATTI 

HéLIO RIBEIRO DA SILVA 

Pai. ANTONIO 8A.RRETO DA 6IlVA. 

La. MENDES ROCHA 

Pm: lE::ONlDAS PENTEADO OJo ROCHA 

RICARDO WAGNER VERRE NA8UCO 

PaI WAGNER NABUCO oe SOUZA 

CLAUDIA ROSSO 

Pni" CARLOS ROSSO 

SOLTEIRO BRASn.EtRA. LAVRADoR 

We: ARACENA DA CRUZ SOUZA 

SOLTEIRA. BRASILEIRA DO lAR 

MIl: DlNALVA DOO SANTOS OE OLIVEIRA 

SOL TErRO BRASILEIRA MEDICO VETERINAR.o 

MIe. JURACY MARClUES DE ABREU 

SOLTEIRA BRAt!LEfRA. C!RURIllA DENTISTA 

MIr. ETERVtNA SACOMAN MENE~nl 

SOL TflRO BRASILEIRA "UfONOMO 

.... : HELENA RIBEmO DA IML"A 

SOLTEIRA BRASILEIRA. OIGrlAOORA 

MIl: REGtNA HELENA MENDES ROCHA 

SOLTEIRO BRAI3IlErRA VENDEDOR 

We: ANA APAR~ VERRE NA.8UCO 

SOLTEIRA BRASILEIRA ESllJOANTE 

MIe: LUZIA FRANCISCA DA SH.VA ROSSO 

Se alguém souber de algum impedimento. oponha-o na forma da Lei. 

CINTHYA SPENGLER DOS SANTOS PEREIRA BARBOSA SANTOS 
Oficial do registro clvil- Substituta 

C/CERO MARTINS CASTRO 
Escrevente Compromissado 

SAMEAVILA PRESTADORA DE SERViÇOS E COMÉRCIO LTDA-ME, 
torna público à Secretaria Municipal de Controle Ambiental e Urbanlstico -
SEMUR a Licença Ambiental - Modalidade - Prévia para ativídade de 
Transporte de Sólidos, localizada a Rua Melvin Jones, 569 - Jd. Anahy, 
município de Campo Grande-MS. 

CONCESSAO 
FUETÁ MODA JOVEM LTDA - toma público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Controle Ambiental e Urbanístico - SEMUR a Licença 
Ambiental - Modalidade Simplificada com validade de 1825 meses a 
contar de 17/0912001, para atividade de Indústria e Comércio Atacadista 
e Varejista de artigos do Vestuário localizada na Avenida Euler de 
Azevedo 974 - Bairro São Francisco - Municipio de Campo Grande -MS. 

REQUERIMmTO 

LUIGI ·D'URSO J~IOR torna público que requereu à Secreta
ria Municipal de Controle Ambiental e Urbanismo - SEMUR a 
Licença Ambiental - Modalidade prévia, para ... a ti vidade de 
Clínica Veterinária, localizada na Rua Spipe Calarge, nR 
60, bairro TV Morena, municípiO de <lampo Grande-MS. 


