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representante.

Art. 54 - Para a participação dos membros do CBH IVINHEMA, representantes da sociedade civil do segmento de 
organizações civis não governamentais, estes poderão receber ajuda de custo para participarem das assembleias 
ordinárias e extraordinárias, sendo que este apoio deverá ser solicitado pela Diretoria do comitê às instâncias 
superiores.

Art. 55 - Este Regimento Interno poderá ser alterado por decisão de maioria simples do total de membros do 
CBH IVINHEMA, em reunião Plenária Extraordinária, convocada especificamente para este fim com, no mínimo, 
trinta dias de antecedência.

Art. 56 - Após a criação da Agência de Bacia, as atividades inerentes a gestão financeira e de execução de 
projetos será exercida por esta agência, conforme artigos, 40, 41 e 42 da Lei nº 2.406/02.

Art. 57 - A composição do Plenário do CBH IVINHEMA, definida neste Regimento só poderá ser alterada, mediante 
aprovação do CERH.

Art. 58 - A Diretoria do Comitê solicitará ao Órgão Gestor de Recursos Hídricos e também a outras instituições 
públicas e privadas, o apoio necessário ao funcionamento do CBH-IVINHEMA, bem como para a competente 
implementação dos instrumentos previstos na Lei nº 2.406/02.

Art. 59 - Para o funcionamento do Comitê, por este não possuir personalidade jurídica, uma entidade membro 
do Comitê poderá firmar convênio ou termo de cooperação técnica e financeira em nome do Comitê, mediante 
proposta devidamente aprovada em plenária pelos membros do Comitê, com a finalidade de promover a 
implementação e sustentabilidade do colegiado, considerando ainda que seja analisado e aprovado o plano de 
aplicação dos recursos financeiros e da prestação de contas.

Art. 60 - Este Regimento Interno entrará em vigor, após aprovado pelo plenário, na data da sua publicação.

Art. 61 - Os casos omissos neste Regimento Interno serão resolvidos pelo Plenário.

Campo Grande, 23 de setembro de 2021.

DELIBERAÇÃO CBH IVINHEMA Nº 29, 17 de fevereiro de 2022.

Aprovar o RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES/2021 para o Cumprimento 
do Quadro de Metas do Programa Nacional de Fortalecimento dos 
Comitês de Bacias Hidrográficas

O Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema– CBH Ivinhema, no uso de suas atribuições legais, 
e considerando deliberação da 35ª Reunião Ordinária, em 17 de fevereiro de 2022.

Considerando o Regulamento do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas 
(PROCOMITÊS), estabelecido pela Resolução nº 1.190, de 3 de outubro de 2016, da Agência Nacional de Águas 
(ANA) e as exigência firmadas pelo Contrato 069/2017/ANA;

Considerando a Resolução CERH nº 046, de 18 de agosto de 2017, conforme Quadro de Indicadores e 
Metas: Síntese Estadual/Ano IV;

DELIBERA:

Art. 1º. Aprovar o RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES, referentes ao ano de 2021, conforme anexo;

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

Campo Grande/MS, 17 de fevereiro de 2022.

SIDINEI AMBROSIO TAMBOSI
Presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio IVINHEMA
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ANEXO 01 

QUADRO RESUMO DAS ATIVIDADES REALIZADAS/2021 
 

FUNCIONAMENTO 
Indicador Requisitos para certificação do cumprimento Atividades Realizadas  
Regimento Interno Resolução, deliberação, ata, ou outro instrumento formal e verificável 

que comprove a existência de Regimento Interno aprovado pelo 
Comitê. 

Deliberação CBH Ivinhema nº 28/2021. 
RESOLUÇÃO CERH/MS N° 69, de 06 de dezembro 
de 2021 

Mandatos e processos 
eleitorais 

Decreto, Resolução, Deliberação, Ata, ou outro normativo verificável 
que comprove a realização de processo eleitoral e mandatos vigentes, 
em conformidade com o previsto na Política Estadual de Recursos 
Hídricos 

http://www.imasul.ms.gov.br/assembleias-
deliberativas-e-posses/ 

Reuniões ordinárias Atas das reuniões realizadas 03 reuniões ordinárias online 
https://www.imasul.ms.gov.br/reunioes-ordinarias/ 

Quórum Atas das reuniões realizadas https://www.imasul.ms.gov.br/atas_cbh-ivinhema/ 
Conformidade 
Documental 

Editais de convocação para reuniões publicadas com a antecedência 
regimental prevista e respectivas atas aprovadas 

https://www.imasul.ms.gov.br/convocacoes/ 

Plano de Trabalho e 
Relatório de Atividades 

Plano de Trabalho e Relatório Anual de Atividades aprovados pelo 
comitê 

Deliberação CBH Ivinhema nº 24 e 25/2021 
https://www.imasul.ms.gov.br/deliberacoes-cbh-
ivinhema/ 

Apoio técnico e logístico Apoio provido diretamente pelo órgão/entidade estadual, ou mediante 
entidade parceira, conveniada ou contratada. 

Secretaria executiva lotada no GRH/IMASUL e na 
composição da diretoria do CBH 

CAPACITAÇÃO 
Indicador Requisitos para certificação do cumprimento Atividades Realizadas  
Capacitação de membros  
 
 
 
Plano de Capacitação  
 
Implementação e 
Monitoramento do Plano
  
 

Inserção, no Relatório Anual de Atividades do Comitê devidamente 
aprovado, de pelo menos as seguintes informações acerca da 
capacitação realizada: i) conteúdos; ii) pessoal capacitado; ii) carga 
horária; iv) locais e datas 
 
Elaborado para o Comitê de acordo com as suas necessidades e 
peculiaridades, aprovado e vigente 
 
Ações previstas no Plano de Capacitação, encontram-se em 
implementação conforme cronograma 

Execução do Plano de Capacitação 2021              
Certificados e preenchimento de planilha padrão da 
ANA  
 
Webinares - 
https://www.imasul.ms.gov.br/eventos-recursos-
hidricos/ 
 
Acompanhamento de inscritos nos cursos 
divulgados com controle em planilhas Excel 

COMUNICAÇÃO 
Indicador Requisitos para certificação do cumprimento Atividades Realizadas  
Sitio eletrônico ou página 
pública em rede social 
 
 
Elaboração do Plano de 
comunicação 

Sitio eletrônico ou pagina pública em rede social mantida e atualizada 
com as principais atividades desenvolvidas pelo Comitê (reuniões, 
eventos, encontros, notícias a respeito da atuação do Comitê, 
deliberações, moções, etc) 
 
Plano de Comunicação, elaborado para o Comitê de acordo com as 
suas necessidades e peculiaridades, aprovado e vigente. 

https://www.imasul.ms.gov.br/conselhos-e-
comites/comites-de-bacia-hidrografica/ 
Deliberação CBH Ivinhema nº 23 - 
https://www.imasul.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2020/09/Deliberacao-CBH-
IVINHEMA-N%C2%B0-23.pdf 
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Implementação do Plano 
de Comunicação 

Ações previstas no Plano de Comunicação encontram-se em 
implementação conforme cronograma  

Compartilhamento de publicações em redes sociais 
https://instagram.com/cbhivinhema?utm_medium=
copy_link, 
https://www.imasul.ms.gov.br/conselhos-e-
comites/comites-de-bacia-hidrografica/ 

Cadastro Nacional de Instâncias Colegiadas do SINGREH - CINCO 

Indicador Requisitos para certificação do cumprimento Atividades Realizadas  

Conhecimento dos 
membros (entidades e 
representantes) 

Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA 
(CINCO), dos dados e informações relacionadas com o conhecimento 
dos membros do comitê. 

Alimentação do Cadastro do Sistema CINCO 

Conhecimento da 
Atuação 
 
 
Conhecimento dos 
Instrumentos   

Inserção, em plataforma computacional a ser disponibilizada pela ANA 
(CINCO), dos dados e informações relacionadas com a atuação do 
comitê. 
Manutenção da base de conhecimento atualizada, considerando o 
status da implementação e ao menos os conteúdos afetos aos 
instrumentos de gestão sob governabilidade do Comitê (Plano, 
Enquadramento, Cobrança) 

Alimentação do sistema CINCO 
 
 
Inserção de dados o DOC-CBH 

 Instrumentos de Gestão  

Enquadramento 
Aprovado 

Proposta de Enquadramento dos corpos d´água aprovada pelo comitê https://www.imasul.ms.gov.br/estudos-do-
enquadramento-da-bacia-hidrografica-do-corrego-
agua-boa-2/ 
https://enq11mbhs.wixsite.com/recursoshidricos 

Estudos para 
Implementação de 
Cobrança  

Elaboração de Estudos de implementação Criação do GT de Cobrança (Ata 33ª Reunião 
Ordinária)  

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Indicador Requisitos para certificação do cumprimento Atividades Realizadas  

Ações conjuntas de 
Acompanhamento e 
Avaliação 

Atas, Relatórios e demais documentações resultantes das atividades 
de acompanhamento desenvolvidas. 

Representação da diretoria nas reuniões do 
CERH/MS, reuniões conjuntas de CTs para emissão 
de Pareceres técnicos.  

Avaliação da efetividade 
do programa 

Atas, Relatórios e demais documentações resultantes das atividades 
de acompanhamento desenvolvidas. 

Elaboração de relatório das atividades realizadas – 
disponível no link 
https://www.imasul.ms.gov.br/wp-
content/uploads/2022/02/Relatorio-Anual-de-
Atividades-CBH-Ivinhema-2021.pdf 

Autoavaliação do Comitê Atas, Relatórios e demais documentações resultantes das atividades 
de acompanhamento desenvolvidas. 

Preenchimento de Formulários Google para 
cadastros solicitados e de autoavaliação das 
reuniões 
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Anexo 2 

 
 
 

 


