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Ittstitaído pelo Decreto Estadual de n". 24.650 de 30 de Agosto de 2007

Ofício 0512021 CBHJ Aracaju (Sc), 14 dc maio dc 2021

IIM'Superintendente Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente
Dr. Ailton Francisco da Rocha

A Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba - CBHJ em ato ad referendunt no uso

de suas atribuições de acordo com o Art.34 da Lei 3.870, de25 de setembro de 1997 e o Regimento o

Interno aprova o Edital de Renovação dos Menrbros do CBHJ Gestão 2022 I 2A24, bem corno a

Cornissão Eleitoral instituída pela Deliberação de No l3 de 10 de dezembro de 2020.
Assirn. o Presidente do Comitê da Bacia [Iidrográfica do Rio Japaratuba no uso de suas atribuições.
\/cm por mcio dcstc solicitar a publicação do PROCESSO ELEITORAL DO COMITÊ DA BACIA
HIDROGNÁT'ICA DO RIO JAPAR{TUBA GESTÃO 2022 _ 2024.

At.te,

Stg"á" S*rr**

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba

Cnrnitô da Bacia l{irlrngrirÍica du llio J*paratub;r

https://docs.google.com/documenud/'lRVyVog2Wd3CvqSfgoyNdOJqQMulYRm35PtOmhfltSdBiedit
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba
Instituído pelo Decreto Estadual de no. A.650 de 30 de Agosto de 20M

RESOLUÇÃO EDTTAL DE CONVOCAÇÃO N', 0tt202t

PROCESSO ELEITORAL DO CONIITÊ ON. BACIA IIIDROGNÁNC.I DO RIO
JAPARATT]BA GESTÃO 2022 -2024

A Diretoria do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba - CBIU em ato de ad
referend.urn no uso de suas atribuições de acordo com o Art. 34 da Lei 3.870, de 25 de
setembre de 1997 e o Regimento o Interno aprova o Edital de Renovação dos Membnos do
CBIU Gestiio 20?2 I 2O?A.

A Comissão Eleitoral institúda pela Deliberação de N" L3 de 10 de dezembno de 2020,
constituída pelos membros: Maria Nogueira Marques - nepresentante Sociedade Ciüt -
IIhIIT - Presidente da Comissão Eleitoral, Patrícia Prado Cabral - repnesentante do Poder
húblico - SEDURBS/SERIIMA e Marcelle Santos Melo - repnesentante de Usuários de
água - DESO. Conüda os interessados em participar do processo eleitoral para renovação
dos membros do CBHJ a se inscneverem conforme disposto neste Edital. Cronograma das
Etapas Anexo I.

RESOLVE:

Aú. 1" fundamentado no Art. no 04 do Regimento Interno do CBrU: compõem o comitê da
Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba, 24 representantes (Titulares e Suplentes), segundo
discriminaçáo:

VAGAS:

I - 08 (oito) renresentantes de usuários de água bruta da bacia, a sabers

O2(dois) representantes do segmento industrial e mineração;
02 (dois) representantes da atividade pesca, aqüicultura, turismo elazer;
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02 (dois) representantes da atividade abastecimento urbano e de lançamento de efluentes; 02
(dois) representantes do segmento da pecuária e agricultura (irrigada e sequeira).

II 08 íoito) reDresentantes da sociedade civil- a satrer

02 (dois) representantes das instituições de ensino e pesquisa;

01(um) representante de Conselhos de Classes;

04 (quatro) representantes de organizações não governamentais; 01(um)
representante da comunidade tradicional.

III - 08 (oito) representantes do poder público. a saber:
02 (dois) representante da Esfera Federal;

0l (um) representante da SEDURBS - SERHMA;
0l (um) representante da Secretaria de Estado de Educação;

04 (quatro) representantes do Poder Executivo Municipal, eleitos dentre os 18 (dezoito) municípios
inseridos na ârea de abrangência da Bacia

§1o São considerados usuários de recursos hídricos, para efeito de participação no processo

eleitoral do CBHJ, os seguintes segmentos: usuários de áryaa bruta para Íins deste Regimento, as

pessoas fisicas ou jurídicas, públicas ou privadas, bem como as comunidades que utilizam recursos
hídricos como:

I - insumo em processo produtivo ou para consumo final, compreendida as práticas de

agricultura irrigada, aqüiculfura, abastecimento humano e animal;
II - corpo receptor de resíduos de efluentes provenientes de atividades industriais e de

saneamento; III - meio paraapráúica de atividades de produção e consumo, compreendidas as

atividades silvícolas, de pesca das comunidades ribeirinhas e de lazer.

§2'São consideradas Sociedade Civil, para efeito deste regimento, o exposto no art.52 da Lei 3.870
de25 de setembro de 1997, conforme segue:

I - Consórcios e associações intermunicipais de bacias hidrográÍicas;
II - Associações regionais, locais ou setoriais de usuários de recursos hídricos;
III - Organizações técnicas e de ensino e pesquisa com interesse na âreade recursos hídricos; IV

- Organizações não-governamentais com objetivos de defesa de interesses difusos e coletivos da
sociedade;

V - Outras organizações reconhecidas pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

§3'O poder público será representado pelas esferas de poder: federal, estadual e municipal (executivo
e legislativo), quando couber.

§4' Um membro do Comitê não poderá representar mais de uma entidade.

§5' - Cada membro titular do Comitê terá um suplente, que o substituirá nas suas ausências e
impedimentos legais e eventuais.

Parágrafo único. É veda da a habilitação da categoria de que trata o caput às entidades que
representem interesses de usos e usuários de recursos hídricos de qualquer nattreza.
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DO PROCESSO DE TNSCRTÇAO

Art. 2" As inscrições para o processo eleitoral de renovaçáo dos membros do CBHJ deverão ser
feitas nos formatos definidos no Edital de convocaçáo paÍa o processo eleitoral.

Art. 3". As organizações civis paÍa se habilitarem a participar do processo eleitoral de renovaçío
dos membros do CBHJ, deverão se inscrever de acordo com privos e formatos definidos no
Editâl, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos:
I. Formulário de Inscrição para Habilitação dos Usuiários e Organizações Civis, conforme
Anexo II, devidamente preenchido e assinado;

II. Inscrição no CNPJ, com certidão ativa;

rrr. Ata de fundação e estatuto ou regimento, devidamente registrado em cartório, com
constituiçáo hâmais de 05 (cinco) anos, onde conste, expressamente, a nattxezade sua atuação na
áreade recursos hídricos ou socioanrbiental;

IV. Ata da eleição e posse dos atuais representantes legais, registrada em cartório;

V. Relatório de atiúdades relacionadas às questões ambientais ou hídricas na Bacia Hidrográfica
do rio Japaratuba, contendo o histórico da entidade, o resumo das atividades exercidas, prazo de
duração da atividade e ouffas informações pertinentes, anexando os respectivos comprovantes,
como fotos, listas de presenÇà, a outros;

YI. No caso de Fundações, apresentar escritura de instituição devidamente registrada no Regisfro
Civil de Pessoas Jurídicas, com constituiçáo hâ mais de 05 (cinco) anos, atuação na Bacia
Hidrográfica do Rio Japaratuba e o comprovante da aprovação do estatuto pelo Ministério
Rúblico.

Panágrafo único. As entidades membros do CBHI deverão apresentar somente os
documentos relacionados nos incisos I, II, IV e V deste artigo.

Aú. 4" As organizações civis de recursos hídricos de que trata esta RESOLUÇÃO devem ter
sede ou filial em um dos Municípios pertencentes à Bacia Hidrográfica do rio Japaratuba.

Aú. 5o Os usuários para se habilitarem a participar do processo eleitoral de renovação dos
membros do CBHI, deverão se inscrever de acordo com prazos e fonnatos definidos no
Edital, mediante a entrega de cópia dos seguintes documentos:

I. Formulário de Inscrição para Habilitação dos Usuiírios e Organizações Civis, conforme
Anexo I, devidamente preenchido e assinado;

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioJaparatuba *
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II. Documento de outorga, em se tratando de usos passíveis de outorga, comprovando a
condição de usuário de recursos hídricos da bacia; ou protocolo de cadastro de usuiários de
recursos hídricos; ou declaração de órgão estadual ou federal de gestão de recursos hídricos que
comprove e especifique a sua condição de usuário;

III. No caso de usos não passíveis de outorga, apresentar a declaração do órgão gestor de
recursos hídricos ou de extensão rural comprovando a condição de usuário de recursos hídricos
da bacia;

IV. No caso de entidade representativa de setor usuário, a comprovação se dará mediante a
apresentação de ata de fundação, estatuto ou regimento em vigor, com constituição há mais de 05

(cinco) anos, devidamente registrado em cartório, comprovando a atuação na bacia e a atada
eleição e posse dos atuais representantes legais, registrada em cartório;

Y. No caso de pessoa jurídica, inscrição no CNPJ, com certidão ativa.

Pan{grafo único. As entidades de usuários membros do CBHI deverão apresentar somente
os documentos relacionados nos incisos I e V.

Art. 6" A efetivação da inscrição esüá condicionada ao recebimento de todos os
documentos mencionados, nos artigos 02 e 04.

ArL 7o O Poder hÍblico Municipal deverá se inscrever através do preenchimento de formuhário
Anexo II.

Art. 8" A inscrição será realizada separadamente para cadaconcoÍrente e deverá ser protocolada
no formato estabelecido no EDITAL DE COIYVOCAÇÃO N" 0U2021 denrro do prazo
previsto nesta RESOLUÇÃO.

Aú. 9" Para participar do processo eleitoral, o concorrente somente poderá se inscrever em
um dos segmentos e categorias citados desta RESOLUÇÃO, devendo fazer esta opção no ato
da inscrição.

FORI\{AS E LOCATS PARA ENTREGA DE TNSCRTçÕES:

0 pnotocolo da documentação poderá ser efetuado nos seguintes locais:
Prefeituras (Secretarias Municipais de Meio ambiente e/ou
Agricultura); §indicatos de Tbabathadores e Thabalhadoras Rurais;
Colônia de Pescadorrcs inseridos na Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba. A documentação
referrcnte à inscrição poderá ser protocolada em meio digtal através do envio de cópias
digitali-adas dos respectivos documentos para o email: dpgp.serhma@sedurbs.se.gov.br
Na §uperintendência de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (SERIIMA) -Anexo I -
Situado Av. Heráclito Rollemberg, 4/A - Bairro Farotândia - Aracaju - Sergipe.
A íntegra do EütaI estrí disponível nos locais das inscrições e no site da SEDURBS.
https : /lwww.sedurbs.se. gov.br/portalrecursoshidricos.

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioJapararuba,
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DAANÁLrsE DAs rNscRrçÕns E rraBrr,rrlçÃo

Art 10o A habilitação no processo eleitoral darâ direito ao inscrito de participur, votar e ser
votado na Plenária Eleitoral do seu segmento, não podendo um indivíduo representar mais de uma
instituição ou Pessoa Física no ato de votação.

Aú. Llo A relação dos habilitados sená publicadanas páginas SEDURBS/SERHMA.

Aú. L2" As inscrições, a habilitação preliminar, os recursos e a habilitação final observarão o
calendário constante no Anexo II desta RESOLUÇÃO.
Art" L3o Os inscritos inabilitados poderão apresentar recursos à Comissão Eleitoral, denüo dos prazos
estabelecidos no Anexo tr desta RESOLUÇÃO.

Panígrafo único - Os recursos deverão ser encaminhados em formato digitat para o email:
dpso.serhma @ sêdurbs.se. gov.br

DO PROCESSO DE ELErÇÃO DOS MEMBROS

Art. 14o A eleição dos membros do CBHI representantes de cada segmento será reali zaü
por meio de Plenrírias Eleitorais.

§1" As Plenárias Eleitorais para a eleição dos representantes dos usuários, da sociedade civil, do
poder público municipal e das comunidades Eadicionais serão coordenadas por membros da
Comissão Eleitoral.

§? Somente poderão participar das Plenárias Eleitorais, com direito ayoz e voto, representantes
devidamente credenciados.

§3o As Plenárias Eleitorais deverão ser realizadas, preferencialmente, presencialmente, ou se
necessário, por contingências da pandemia da COVID-l9, no formato híbrido ou por meio de
videoconferência.

Art. Lso O credenciamento dos participantes nas Plenárias Eleitorais será realizado no iúcio das
respectivas sessões, tendo como base, a relação dos inscritos habilitados.

Aú. 16'Cada representante credenciado poderá representar apenas uma instituição/entidade
habilitada.

Aú. 17" Nas Plenárias Eleitorais, os habilitados a votar escolherão dentre as instituições/entidades
representadas, os membros titulares e os suplentes, de acordo com a composição estabelecida no
regimento interno do CBHI.

Art. 18o O credenciamento dos participantes nas Plenárias Eleitorais paÍa a escolha da
representação do poder público municipal será concedido ao Prefeito Municipal ou ao
representante por ele designado, devidamente documentado, por meio de oficio, na respectiva
Plenária Eleitoral. Comitê da Bacia Hi&ogtáfica do Rio Japararuba *
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Aú. l9o Os procedimentos e resultados da eleição, em todas as Pleniárias Eleitorais, serão

registrados em ata e gravados integralmente em áudio ou vídeo.

Panigrafo único: As plenárias eleitorais devem ser abertas.

DA IIYDICAÇÃO DE REPRESENIAI\TES

Aú. 20" As indicações dos representantes dos membros eleitos no processo eleitoral, dos

segmentos dos usuários, das organizações civis, dos poderes públicos municipais, dos povos

indígenas e das comunidades tradicionais serão formalizadas por meio de oficio, cujo modelo se

encontra no ANEXO m desta RESOLUÇÃO, encaminhado à SEDURBS/SERHMA, pelos

responsáveis legais das entidades eleitas.

Art. 21' As indicações dos representantes, titulares e respectivos suplentes, do poder público

Federal, Estadual e Municipal serão formúzadas por meio de oficio encaminhado à

SEDLIRBS/SERHMA pelos respectivos governos.

DA POSSE E ELErÇÃO DOS MEMBROS

Arü 22" Aposse dos membros eleitos e a eleição da Diretoria Executiva ocorrerão em reunião
plenária extraordinánado CBHJ, sob a coordenação da Comissão Eleitoral.

Aracaju, SEr 05 de março de202l

/j,na, Sa*t*a-
Lima Santos

Secretríria CB

J

Comitê da Bacia HidtogtáÍica do Rio Japaratuba ,
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba
Instituído pelo Decreto Estadual de no. A.650 de 30 de Agosto de 2007

AI\EXO I

CALEI\IDÁRIO ELEITORAL

Aracaju, SE, 05 de março de 2021

Êera. /idz, Sazba
CecíIia Lima Santos

ETAPAS E PERÍODOS PARA O PROCESSO ELEITORAL DO CBIU

ETAPAS PEÚODOS

DrvuLGAÇÃO, wrOtrILrZAÇÃO E TNSCRTçÕES 15.03 a 09.08.2021

avALrAçÃo DAS TNSCRTÇÕES lz.Vl a10.09.2021

DTVTJLGAÇAO DOS HABILTTADOS E TNABTLTTADOS 15.09.?n2l

PRAZO RECURSAL PEÚODO AVATTAÇÃO RECUR.SOS 27lW a15.10.2021

PUBLICAçÃO DA LISTA FINAL DOS HABILITADOS 20.10.2021

PLENÁRHS ELEITORAIS: Sociedade Civil, Usuários e Poder Prúblico ll.ll.202l

DTYULGAÇAO DA LrSTA DOS ELETTOS It.ll.202l

POSSE DOS MEMBROS E ELBrÇÃO DA DTRETORH 30.11.2021

Secretária CBIU
Comitê da Bacia Hidrográfica do RioJapararuba

026000.03417/2021-5



Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba
Instituído pelo Decreto Estadual de no. A.650 de 30 de Agosto de 2007

AIYEXO tr
FICIIA DE INSCRIÇÃO

PROCESSO ELETTORAL DE RENOVAÇAO DOS MEMBROS DO CBIU
FoRMULÁnro paRA INscRrÇÃo uB usuÁRros DE Ácul, E socrEDADE crvrl

I - NOME DA ENTIDADE OU USUÁRIO

II - SEGMENTO/CAIEGORIA A QUAL PRETENDE SE HABILITAR
Abastecimento e lançamento de efluentes urbanos

Indústria e mineração
Irrigação e agropecuário
Hidroviário
Pesca, Turismo, Lazer e outros usos consultivos

III - SOCIEDADE CTVIL
Consórcios
Organização técnicas de ensino superior, pesquisa universidades com atuação na âreada BHI

Organização não govemamental com objetivo de defesa de interesses difusos e coletivos da
sociedade.

Iv REGIÃO DE ATUAÇÃO (Município)

v DA INSTITTII

Rua/Avenida

e-mail:

N"
Complemento:

CEP:
UF'Município:

Iblefone:

026000.03417/2021-5



CI\PJ

YI REPRESENTANTE IÀIDICADO PARA O PROCESSO ELETTVO E PARTICIPAçÃO NAS
PLENÁRHS ELEITORAIS

Rua/Avenida

Bairno: N"
Complemento:

CEP:
Município: UF
Iblefone:

CNPJ

YII DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ENTIDADE ESCRIIA Dectam §er o
representante legal da entidade inscrita, atuante da BIIJ, e que tenho ciências das Normas,
Procedimentos e Critérios para o processo de renovação dos membros do CBIU - 2021. VIII
Somente para membnos do CBHJ.
Dec]aro ser membro do CBIU

Nome legível do reprrcsentante CPF Assinatura

Local (município/estado) Dia mês Ano

Comitê da Bacia Hidrográfica do RioJapararuba *
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Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba
Instituído pelo Decreto Estadual de no. 4.650 de 30 de Agosto de 20W

AIYEXO III

MODELO OFÍCrO hrDrCAÇÃO COMPOSTÇÃO CBIU

PAPEL TIMBRADO DA INSTITI.IIÇAO

Cidade, data.

Assunto: Indicação de'representante da (NOME DA INSTITLIIÇÃOI paÍa composição do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Japaratuba - Gestão 202A2024.

Prezados,

Conforme solicitado, vimos pelo presente indicar (NOME DO REPRESE}.ITANTE) como
representante (TTruLAR/SUPLENTE) da (NOlvIE DA INSTTruIÇÃO) no Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Japaratuba paÍa o mandato da gestão 202212024.

Seguem abaixo os dados necessários:

Nome:
Endereço completo:
Telefone celular:
Telefone fixo:
Email:

Atenciosamente,
Nome representante Legal
Cargo na Instituição

Obs: Encaminhar uma cópia: RG, CPF e Comprovante de Residência (do representante Titular
e Suplente da instituição para o CBHJ)
* Offcio a ser encaminhado para dpgp.serhma@sedurbs.se.gov.br

Comitê da Bacia Hidrográfica do Riolapararuba *
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