
Página 12:. quarta-feira, 30 de julho de 2003 

APOSTILA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAo 

Na Resolução ·PE" SEMAD n .. 1.352, de 25 de julho de 
2003, publicada no OIOGRANOE n. 1.367, de 28 de julho de 2003. foi 
feita a seguinte apostila: . 

ONDE CONSTOU: " ..• Edital de Convocação n. 1, de 24 de junho de 
2003 .. ;" 

PASSE A CONSTAR: • ... Edital de Convocação n. 5. de 10 de julho de 
2003 .. : 

CAMPO GRANDE-MS, 29 DE JULHO DE 2003. 

T,,::&.Q/id? 
Secretária Municipal de Administração 

o 1L-_.:.-S_ec_lI_eta_ri_a_M_u_n_lc_i:-pa_l_d_e_S_a_ú_d_e_p_ú_b_II,-ca_---' 

RESOLUÇÃO "PE" SESAU n. 187 # DE 29 DE JULHO DE 2003. 

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAúDE· PÚBUCA, 
tendo em vista o disposto no art. 12. inciso 1/. do Decreto n. 7.743. de 30 
de novembro de 1998. resolve: 

REMANEJAR os servidores. abaixo relacionados. lotados 
na Secretaria Municipal de Saúde Pública. conforme especificaçao cons
tante no quadro: 

Cadaatnl 
249890/02 

251135/02 
118966102 
263133/02 
362263/01 
360627/01 

Servidor Céicllgo APartJrde 
Isabel Esveraldina Estrela da 0102700300 51612003 
Silve 
Jarlene Paulino Ramos 0102701300 12/512003 
José Ronaldo Almeida 0100400801 12J6flO03 
Leda Maria Marques da Silve 0102701300 51612003· 
luiz Alberto Rodriaues de Mira 0102501200 91612003 
Rose Mary Helena Garcia Fei- 0102800500 41612003 
tosa 

CAMPO GRANDE-MS. 29 DE. JULHO pE· 2003. 

~~CHI 
i;tj~ M~~lçlpal de Saúde PúbUca 

ATOS DE LICITAÇÃO 

AVISO 

EDITAL DE LICITAÇÃO N. 12412003 
TOMADA DE PREÇOS 

PROCESSO N. 39.98612003-98 

OM UNICÍPIO D E C AMPO GRANDE, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, 
através da Comissão Permanente de Licitação, ioma público que se ·encontra aberta à 
licitação acima referida, do tipo "menor preço", tendo por objeto a aquisiçllo de 
pneus, para atender a Secretaria Municipal de Saúde. 

As empresas interessadas poderiio óbter mediante o pagamento de R$ 25.00 (vinte e 
cinco reais). a pasta. contendo as especificaçõeS e baSes da licitação na Secretaria 
Municipal de Administração - Coonlenàdoria Geral de Licitação. sito à Avenida 
Afonso Pena 3.297 - Ccntró - }O Andar - Paço Municipal. 

Poderão participar da licitação em epígrafe, as empresas regularmente inscritas no 
Registro Cadastral deste Município. óu que atenderem a todas as condições exigidas 
para: cadastramentoaté o terceiro dia anterior a -<lata fixada para o recebimento das 
propostas. . . ' 

A documentação e a proposta deverão ser entregues às 1 4:00 h oras d o dia 21 de 
Agosto de 2003. na sala de reuniões da aludida Comissão Permanente de Licitação, 
instalada no BloCo "A" - Térreo. do endereço supra mencionado. 
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Campo Grande,. 29 de julho de 2003. 

GJ.<". ~fard 

ADENDO N. 01 AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N. 120/2003 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 37.789/2003-16 e Outros 

O Município de Campo Grande. Estado de Mato Grosso do Sul através da 
Coordenadoria Geral de Ucitaçêo, comunica aos Interessados, que ficam 
retificados os item 2 e 3 da Proposta Detalhe - Anexo I do Edital, onde lê-se 
unidades, leia-se blocos. 
Esclarecemos que se faz necessário. reabrir novo prazo para apresentação 
de documentaçêo e proposta, uma vez que a modificação em tela afetarâ a 
formulação das propostas, segundo dispõe o § 4° do artigo 21 da Lei 
8666/93, bem como as empresas interessadas deverão comparecer a 
Coordenadoria de Licitação para retirar a Proposta Detalhe corrigida. 
A data do recebimento da documentação e propostas fica prorrogada para 
o dia 22 de agosto de 2.003 às 14:00 horas, 
As demais condições permanecem inalteradas. 

Campo Grande - MS, 29 de Jul de 2003. 

"~ I 

'ntr~n~ira 

w.·· .. ' .... · ... · 

U 

AsseSsoria Juridlca 

. ÓRGÃOS COLEGIADOS 

Conselho Gestor da rea de Proteção 
Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula 

DEUBERAÇÃO C.G CEROULA ti' 00112003 

APROVA O REGIMENTO INTERNO DO 
CONSELHO GESTOR DA AREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DA BACIA DO CÓRREGO 
CEROULA - APA DO CEROULA. 

O CONSELHO GESTOR DA ÁREA DE PROTEÇAo AMBIENTAL DA 
BACIA DO CÓRREGO CEROULA - CG CEROULA. no uso das 
competências que lhe conferem o inciso XIV do art. 2". do Decreto n° 
8.365, de 26 de dezembro de 2001 e. considerando declsio ocorrida em 
ReuníAo Ordinária realizada em 06 de maio do corrente ano. 

Art. 1° - Fica aprovado o Regimento Interno do Conselho Gestor da área 
de Proteção Ambiental da Bacia do Córrego Ceroula - CG Ceroula. 
conforme anexo único da presente deliberação. 

Campo Grande, 28 de julho de 2003. 
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ANEXO UNICO DA DELIBERAÇÃO C.G CEROULA N° 001/2003 

REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO GESTOR DA APA DO 
CEROULA 

CAPiTUL.O I 

DA CARACTERIZAÇÃO E DAS FINALIDADES 

Art. 1· • O Conselho Gestor da APA do Ceroula - C. G. 
CEROULA" órGêo de caráter consultivo, deliberativo, de assessoramenlo 
ao Poder Executivo Municipal, tem como finalidade cumprir e zelar pelo 
cumprimento das disposições contidas no Decreto n° 8.264, de 
27/07/2001, e no Decreto n° 6.365, de 26 de dezembro de 2001. 

Art. 2· • Compete ao Conselho Gestor da APA do 
Ceroula: 

I - incentivar e acompanhar a elaboração, implementação 
e a revisão do plano de manejo da APA; 

II - analisar, propor alteração, aprovar ou não lermo de 
referência e respectivo plano de manejo; 

III - discutir, propor e acompanhar as ações para a 
implantação do plano de manejo e gestão da APA; 

IV • requerer estudos técnicos para embasar a revisão e 
atualização dos programas do plano de manejo e seu zoneamento 
quando necessário; 

V - diligenciar para que a referida unidade cumpra suas 
finalidades com a participação e o envolvimento dos órgãos pÚblicos 
competentes e da população local; 

VI - compatibilizar os interesses dos diversos setores 
sociais envolvidos com os objetivos da unidade e seu entorno 

, VII - zelar pela transparência da gestão e tomada de 
decisões que atetem a APA; 

______ VIII - 'analisar e manifestar-se, sempre que considerar 
necessário ou solicitado pelo Órgão público responsável pela Unidade, 

, sobre obras ou 'etividades potencialmente causadoras de impactos na 
. -respectiva unidade e,suas zonas de entorno e ou corredores ecológicos e 

propor medidas mitigadoras e compensatórias; 

.• IX - apreciar o orçamento da APA índusive receitas e 
despesas e o,relatório financeiro a ser elaborado anualmente pelo órgão 

-administrador ou OSCIP'- Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público,:confonme tipificado pela Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, na 

. hipótese de'gestão delegada mediante Tenmo de Parceria; 

X - buscar a integração da APA com as demais Unidades 
de conservação e espaços territoriais especialmente protegidos e com a 
região como um todo; 

XI- sugerir critérios para eventual seleção de OSCIP com 
a qual poderá ser estabelecido Termo de Parceria para a gestão da APA; 

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

XIII - propor convênios entre o setor público e a iniciativa 
privada a fim de garantir a execução das medidas de proteção da APA; 

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

CAPiTUL.O II 

DA COMPOSiÇÃO 

ArL 3° • O Conselho Gestor da APA do Ceroula será 
composto de 17 (dezessete) Conselheiros TItulares e respectivos 
Suplentes, representantes das seguintes entidades: 

I • Instituto Municipal de Planejamento Urbano e de Meio 
Ambiente - PLANURB; 

II - Secretaria Estadual de Meio Ambiente I Instituto de 
Meio Ambiente Pantanal - IMAP; 
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III - Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis - IBAMAlMS: 

IV • Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA; 

V - Sindicato Rural de Campo Grande; 

VI - Cooperativa Agricola de Campo Grande Ltda -
COOPGRANDE; 

VII - Associação Agropecuária do Assentamento 
Conquista/Associação dos Agricultores Familiares do PA Conquista; 

VIII - Centro Nacional de Pesquisa de Gado de Corte da 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - CNPGC/EMBRAPA; 

IX - Universidade para o Desenvolvimento do Estado e 
da Região do Pantanal- UNIDERP; 

X - Universidade Católica Dom Bosco - UCDB; 

XI - Comissão de Melo Ambiente do Conselho Regional 
de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREAlMS; 

CMDR; 

XII - Conselho Regional de Economia - CORECONIMS; 

XIII - Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural -

XIV - Sociedade de Defesa do Pantanal- SODEPAN; 

xv - Instituto ECO JBG; 

XVI- Financial Construtora Industrial lida; 

XVII· Sindicato dos Guias de Turismo de Mato Grosso do 
Sul- SINGTURlMS, 

§ 1· • Os Conselheiros Titulares e Suplentes serão 
oficialmente indicados pelas respectivas entidades meq!~nte 
apresentaçao de ata ou documento similar. . :if" 

§ zo -O mandato dos conselheiros representlmtes-~ 
instituições nominadas nos itens I a VI, VII a XII e XIII a XVII do artigo 3°, ' 
Capítulo II, terão mandato de 20 meses, 28 meses::.e 36 meses 
respectivamente, passando cada grupo a se renovar a qada dois anos, 
sendo que cada conselheiro terá mandato de dois anos.renoyável por 
igual periodo, 

§ 3° - A nomeação dos conselheiros titu'lares e suplentes, 
após indicação em confonmidade com o parágrafo 1° deste artigo, será 
feita através de Portaria pelo Diretor-Presidente do Instituto Municipal de 
Planejamento Urbano e de Meio Ambiente - PLANURB, órgão 
responsável pela administração da APA do Ceroula. 

',,-
CAPiTULOm 

DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO 

Ar!. 4° O Conselho Gestor da APA do Ceroula terá a 
seguinte estrutura: 

I Plenária; 
II - Mesa Diretora: 
a) Presidência; 
b) Secretaria Executiva; 
c) Câmaras Técnicas. 

SEÇÃOI 

DA PLENÁRIA 

Art. 5· - A Plenária do Conselho Gestor da APA do 
Ceroula reunir-se-á, ordinariamente conforme calendário definido na 
primeira reunião anual do Conselho e, extraordinariamente, quando 
convocada pelo Presidente ou mediante requerimento de pelo menos 1/4 
(um quarto) de seus membros, 

An. 6° - A Plenaria será presidida pelo Presidente do 
Conselho Gestor. 
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§ 10
' - Na ausência do Presidente, a Plenária será 

presidida pelo Vice-Presidente. 

§ 2° - Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, a 
reunião será aberta pelo Conselheiro mais idoso presente, que procederá 
à eleição de um Conselheiro para presidir os trabalhos. 

§ 3° - Ao Conselheiro Suplente presente na assembléia 
som'3nle cabe,á o exercício do voto se aUsiint;; Q 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 7 (sete) dias, constando na 
convocação: 

I - a pauta de assuntos a serem discutidos; 

II - o local e horário de início da reunião. 

Art. 8° - A convoGaÇao extraordinária da Plenária dar-se-á 
com antecedência mínima de 3 (três) dias. 

Art. 9" - A Plenária instalar-se-á em primeira convocação 
com a presença da maioria absoluta, ou seja 50% (cinqüenta por cento) 
mais um, do total de votos. Em segunda convocação, com presença de 
pelo menos 113 (um terço) do total de votos, podendo ser realizada no 
mesmo dia, decorridos no minimo 30 (trinta) minutos após o horário 
marcado para a primeira convocaçao, 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 reunUlo, 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 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. 

ordem do dia. 
AIt. 11 - As reuniões ordinárias constamde'expediente e 

§ 1° - O expediente abrange: 

avisos, comunicações. registros de fatos, 
apresentação de proposições, correspondências e documentos de 
interesse da Plenária; 

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

§2° - A ordem do dia compreende aprovação 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. 

AIt. 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: 

1- verificação do quorum; 

II - a data, a hora de abertura. o número da reunião e o 
local de sua realização; 

111- o nome do Presidente da reunião; 

'IV - o nome dos Conselheiros presentes; 

V - a súmula-dos assuntos e as respectivas deliberações. 
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SEÇÂOII 

DA MESA DIRETORA 

AIt. 14 - A Mesa Diretora, órgão direlor do Conselho será 
compo~ta pelo Presidente, pelo Vice-Presidente, pelo Sec~tário 
ExecutIvo e pelo Secretário Suplente. 

. § 1° - O Presidente é o representante do Instítulo de 
Planejamento Urbano e de Meio Ambiente PLAf\!URB. 

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

§ 3" ~ Poderão ser destituldos pelo voto de 2/3 (dois 
terços) dos conselheIros, em sessão plenária especialmente convocada 
para tal fim, os membros da Mesa Diretora que faltarem a 3 reuniões 
consecutivas ou quatro allemadas, no período de um ano. 

Seçlo III 

DA SECRETARIA EXECUTIVA 

Art. 15 - A Secretaria Executiva, diretamente subordinada 
á Presidência, tem por finalidade prover o Conselho de apoio técnico
administrativo. 

Art.16 - Compete à Secretaria Executiva: 

I - programar e executar as atividades relativas à 
divulgação, serviços gerais, comunicação, material, reprodução, arquivo e 
expedIção de documentos; 

II - prestar assistência administrativa ao Presidente; 

. III - executar outras tarefas' correlatas, que lhe forem 
confendas pelo Presidente. 

.Parágrafo; único - A- Secretaria:E.xeculiva será dirigida 
por umSecretáno-Executivo que será-substituldo, ·em seus impedimentos, 

, . pelo Secretário Suplente. 

SeçãolV 

.. DAS CÂMARAS TÉCNICAS 

. AIt. 11 - O Conselho Gestor da APA do Ceroula instituirá, quandO 
necessário, Câmaras Técnicas de caráter permanente ou temporário, de 
acordo com a decisão do plenário, no ato de sua criação. 

Parágrafo único: as Câmaras Técnicas serão formadas por membros 
titulares e suplentes, escolhidos em plenário e designados pelo 
Presidente do Conselho Gestor. 

Art 18 - O Conselho Gestor da AP A do Ceroula, poderá convidar técnicos 
especializadOS, não representantes das instituições integrantes do 
Plenário, para auxiliar no desenvolvimento dos trabalhos das Cêmaras 
Técnicas temporárias, desde que haja previsão e disponibilidade 
orçamentária e financeira. 

AIt. 19 - As Câmaras Técnicas terão por finalidade a análise e 
elaboração de pareceres, propostas e recomendações que subsidiem as 
decisões do plenário 

§ 1° - Cada Cámara Técnica terá um coordenador, eleito entre seus 
membros. 

§ 2" - As reuniões das Câmaras Técnicas serão convocadas por seus 
respectivos coordenadores, com no mínimo 05 (cinco) dias de 
antecedência. 

§ 3" - As Câmaras Técnicas poderão estabelecer regras específicas pare 
o seu funcionamento, desde que aprovadas pela maioria de seus 
membros e obedecido o disposto neste Regimento. 

§ 40 
- As Câmaras Técnicas encaminharao suas conclusões através da 

Secretaria Executiva á Presidência do Conselho Gestor que as submeterá 
à aprovaçao do Plenário. 

Art 20 - Os conselheiros do Conselho Gestor da APA do Ceroula, 
poderão, dependendo da necessidade, viabilizar a participação de 
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técnicos de suas instituições para a realizaçao de trabalhos não 
remunerados junto as camaras Técnicas. 

Art. 21 - A daliberaçao que criar a Câmara Técnica fixará sua 
composição, regime, atrIbuiç6es e, quando couber, o prazo de 
funcionamento. 

CAPíTULO IV 

DAS ATRIBUIÇOEs 

SEçAol 

DO PRESIDENTE 

Art. 22 • Ao Presidente compete exclusivamente, além de 
outra. atribuições que lhe são conferidas por este Regimento ou 
pertinentes ao cargo: 

informais; 
I • representer o Conselho em eventos formais e 

II • convocar sessões plenárias, estabelecendo sua pauta; 

III • ordenar a distrlbuíçao dos expedientes para os 
lembros do Conselho; 

da ordem; 
IV • presidir as sessões plenárias, decidindo as questões 

Conselho; 
v • baixar atos, visando ao cumprimento das decisCes do 

VI • exercer, em sessão plenária, o direito de voto de 
qualidade, em caso de empate; 
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v -exercer outras aüYidades pertinentes ao cargo. 

CAPITULO V 

DISPOSIÇOES FINAIS 

Art. 26 • Perderá o mandato o Conselheiro que faltar, sem 
o comparecimento do suplente e sem motivo justificado, a três reuni6es 
consecutivas ou quatro alternadas, no perfado de um ano. 

§ 1° Em caso de duas faltas consecutivas ou três 
alternadas a entidade representada deverá ser comunicada através da 
Mesa Diretora do Conselho. 

S 2" - A justificativa de que traia o 'capur deste artigo 
deverá ser apresentada antecipadamente ou em até 48 horas após a 
reunilo, em casos excepcionais. 

AIt. 27 - O Conselheiro poderá ser substituido a qualquer 
tempo pelo 6rglo ou instituiçaoque o Indicar, independentemente do 
cumprimento do mandato. 

Pan\grafo único - Em caso de renúncia ou perda de 
mandato, o órgao ou instituiçAo pertinente deverá providenciar a 
substituiçao do ex-conselheiro, efetuando nova indicaçAo em prazo 
máximo de 30 (trinta) dias. 

Art. 28 • Os membros do Conselho Gestor da APA do 
Ceroula exerceria seus mandatos sem qualquer remuneraçAo. sendo 
esta atividade considerada de caráter relevante para o serviço público. 

Art. 28 - Trinta dias antes de findar. o mandato, o 
Presidente do Conselho oficiará aos Orgãos e instituiçaes que compõem o 
Conselho Gestor da APA do Ceroula para que indiquem seus 
representantes para o próximo mandato. VII • empossar os Conselheiros e o Secretário-Execuüvo; 

VIII· exercer outras atrlbuiçOes pertinentes ao cargo. Art. 30 - Este Regimento só poderá ser modificado, no 
todo ou em parte, em reunilo extraordinária da Plenária, espeC!al'!lente 

-----lc::oonvocada.para.este fim. com antecedência miníma de 10 (dez) dias, com 
o quórum de 213 (dois terços) de seus membros. seçAOl1 

DO VlCE PRESIDENTE 

Art. 23 - Ao Vice-Presidente compete substituir o 
Presidente em seus impedimentos, essumindo as respectivas atrlbuiçOes. 

SEÇAO III 

DOS CONSELHEIROS 

Art. 24 - Aos demais Conselheiros incumbe: 

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

" - 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 SECRETÁRlO-EXECUTIVO 

Art. 25 • Compete ao Secretário-Executivo: 

I - coordenar e controlar os serviços da Secretaria 
Executiva; 

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

III • secretariar as reuniões plenárias e executar as tarefa s 
exigidas por essa função; 

IV· organizar, com aprovação do Presidente, a ordem do 
dia para as reuniões plena rias; 

Pan\grato único - As modificações de que trata o "capur 
deste artigo deverio observar o disposto na leglslaçao pertinente. 

Art. 31 • As dúvidas e casos omissos que surgirem na 
aplicaçao deste Regimento serio resolvidos pela Plenária. 

Comissão de Processo Administrativo 
Disciplinar 

à::.UIIAL UI: \;UIIVU\;ALiAU 

Convoeamoe o ex-servidor, SEBASTIÃO PEREIRA 
BARBOSA, cargo de ,ljundante de OperaçAo cadastro li' 321.915101, 
para comparac:er na sala da Comlsdo Permanente de Processo 
AdmInIatratlVo DlsclpBnar (COPAD), silo a rua Artllllr Jorge li' 501, Centro, 
nesta Capital, no prazo legal de 05 (cinco) dias, a contar da data da ultima 
pubbçAo deste editai, a 1Im·de tomar conhecimento da decisllo finai do 
Processo Administrativo Dhleiplinar Ii'. 21,2531~ em lrimite nesta 
ComlssAo Processante. 


