
 
COMITÊ DE GERENCIAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO 
TUBARÃO, DO COMPLEXO LAGUNAR E BACIAS CONTÍGUAS 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS 

SETORIAIS PÚBLICAS PARA RENOVAÇÃO DA COMPOSIÇÃO 

DO COMITÊ TUBARÃO E COMPLEXO LAGUNAR 

GESTÃO 2021-2025 

 

O Presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, do 

Complexo Lagunar e bacias contíguas, doravante denominado Comitê Tubarão e 

Complexo Lagunar, Sr. Francisco de Assis Beltrame, instituído pelo Decreto nº 838, 

de 15 de setembro de 2020, do Governador do Estado de Santa Catarina, no uso de 

suas atribuições, e de acordo com a Resolução CNRH nº 05, de 10 de abril de 2000 e a 

Resolução CERH nº 19, de 19 de setembro de 2017, TORNA PÚBLICO às entidades 

interessadas em participar das Assembleias Setoriais Públicas que, nesta data, foi 

RETIFICADO O EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS SETORIAIS 

PÚBLICAS DO COMITÊ TUBARÃO E COMPLEXO LAGUNAR para renovação 

da composição do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar, gestão 2021-2025, 

publicado no Sistema de Informações de Recursos Hídricos do Estado de Santa 

Catarina – SIRHESC em 08 de julho de 2021 e disponível em:  

http://www.aguas.sc.gov.br/deliberacoes-rio-tubarao/editais-rio-tubarao 

 
NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS SETORIAIS PÚBLICAS 

para renovação da composição do Comitê Tubarão e Complexo Lagunar, gestão 2021-

2025, NA CLÁUSULA 17ª. 

 

ONDE SE LÊ: 

 

Cláusula 17ª. O calendário do processo de renovação das organizações membros do 

Comitê Tubarão e Complexo Lagunar, bem como da publicização de cada etapa e da 

plataforma de realização de videoconferências, conforme o Edital publicado são os 

seguintes: 

Data Etapa Local 
13/07/2021 a 
12/08/2021 

Solicitação, 
preenchimento e envio de 
formulário e documentos 
para o cadastro de 
entidades interessadas em 
ocupar vaga no Comitê de 
Gerenciamento Bacia 
Hidrográfica do Rio 

Envio dos documentos 
digitalizados para o e-mail: 
comitetubarao@amurel.org.br 
Dúvidas: 
comitetubarao@amurel.org.br 
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Tubarão e Complexo 
Lagunar e bacias 
contíguas. 

13/08/2021 Divulgação preliminar da 
lista das entidades 
habilitadas. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao  

16/08/2021 a 
18/08/2021 

Prazo para interposição de 
recurso das 
entidades inabilitadas 
(entidades não 
constantes na lista de 
entidades habilitadas), 
junto a Secretaria do 
Comitê Tubarão e 
Complexo Lagunar. 

Envio do recurso em PDF 
para o e-mail: 
comitetubarao@amurel.org.br 

19/08/2021 Divulgação final da lista 
de entidades habilitadas. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao 

24/08/2021 a 
26/08/2021 

Realização das ASPs para 
escolha das organizações 
membros do Comitê da 
Bacia do Rio Tubarão e 
Complexo Lagunar: 
24/08/2021 às 14h –  
Órgãos da 
Administração Pública 
Federal e Estadual; 
25/08/2021 às 14h – 
Usuários de Água; e 
26/08/2021 às 14h – 
População da Bacia. 
Entrega à Secretaria 
Executiva das atas das 
ASPs e da relação das 
organizações eleitas nas 
ASPs e da lista de espera. 

Realização por meio de 
videoconferência, em 
plataforma “Microsoft 
Teams” com envio do 
respectivo link com 48 horas 
de antecedência. 
As entidades receberão o 
termo de posse por e-mail 
para assinatura do 
representante titular indicado 
no formulário de inscrição, o 
qual deverá ser encaminhado 
à Secretaria Executiva do 
Comitê até a data da 
Assembleia de posse, a ser 
realizada em 15/09/2021. 

27/08/2021 Publicação da lista das 
organizações selecionadas 
por segmento, das atas e 
da lista de participação das 
organizações eleitas nas 
ASPs. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao 

30/08/2021 a 
01/09/2021 

Prazo para interposição de 
recursos das organizações 
que não foram 
selecionadas nas ASPs. 

Envio do recurso em PDF 
para o e-mail: 
comitetubarao@amurel.org.br 

03/09/2021 Publicação da lista final 
das organizações 
selecionadas nas ASPs. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao 

06/09/2021 Convocação da AGE de 
posse das organizações 
eleitas nas ASPs. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao 

15/09/2021 AGE de posse das  
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LEIA-SE: 
 
Cláusula 17ª. O calendário do processo de renovação das organizações membros do 

Comitê Tubarão e Complexo Lagunar, bem como da publicização de cada etapa e da 

plataforma de realização de videoconferências, conforme o Edital publicado são os 

seguintes: 

 
 

Data Etapa Local 
13/07/2021 a 
12/08/2021 

Solicitação, 
preenchimento e envio de 
formulário e documentos 
para o cadastro de 
entidades interessadas em 
ocupar vaga no Comitê de 
Gerenciamento Bacia 
Hidrográfica do Rio 
Tubarão e Complexo 
Lagunar e bacias 
contíguas. 

Envio dos documentos 
digitalizados para o e-mail: 
comitetubarao@amurel.org.br 
Dúvidas: 
comitetubarao@amurel.org.br 

13/08/2021 Divulgação preliminar da 
lista das entidades 
habilitadas. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao  

16/08/2021 a 
18/08/2021 

Prazo para interposição de 
recurso das 
entidades inabilitadas 
(entidades não 
constantes na lista de 
entidades habilitadas), 
junto a Secretaria do 
Comitê Tubarão e 
Complexo Lagunar. 

Envio do recurso em PDF 
para o e-mail: 
comitetubarao@amurel.org.br 

19/08/2021 Divulgação final da lista 
de entidades habilitadas. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao 

24/08/2021 a 
26/08/2021 

Realização das ASPs para 
escolha das organizações 
membros do Comitê da 
Bacia do Rio Tubarão e 
Complexo Lagunar: 
24/08/2021 às 14h –  
Órgãos da 
Administração Pública 
Federal e Estadual; 
25/08/2021 às 14h – 
Usuários de Água; e 
26/08/2021 às 14h – 

Realização por meio de 
videoconferência, em 
plataforma “Microsoft 
Teams” com envio do 
respectivo link com 48 horas 
de antecedência. 
As entidades receberão o 
termo de posse por e-mail 
para assinatura do 
representante titular indicado 
no formulário de inscrição, o 
qual deverá ser encaminhado 

organizações eleitas nas 
ASPs. 
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População da Bacia. 
Entrega à Secretaria 
Executiva das atas das 
ASPs e da relação das 
organizações eleitas nas 
ASPs e da lista de espera. 

à Secretaria Executiva do 
Comitê até a data da 
Assembleia de posse, a ser 
realizada em 15/09/2021. 

27/08/2021 Publicação da lista das 
organizações selecionadas 
por segmento, das atas e 
da lista de participação das 
organizações eleitas nas 
ASPs. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao 

30/08/2021 a 
01/09/2021 

Prazo para interposição de 
recursos das organizações 
que não foram 
selecionadas nas ASPs. 

Envio do recurso em PDF 
para o e-mail: 
comitetubarao@amurel.org.br 

03/09/2021 Publicação da lista final 
das organizações 
selecionadas nas ASPs. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao 

10/09/2021 Convocação da AGE de 
posse das organizações 
eleitas nas ASPs. 

http://www.aguas.sc.gov.br/o-
comite-rio-tubarao/inicial-rio-
tubarao 

21/09/2021 AGE de posse das 
organizações eleitas nas 
ASPs. 

 

 
 
Esta retificação entra em vigor na data de sua publicação no Sistema de Informações de 

Recursos Hídricos do Estado de Santa Catarina – SIRHESC, sendo o EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS SETORIAIS PÚBLICAS para renovação da 

composição Comitê Tubarão e Complexo Lagunar, gestão 2021-2025, consolidado com as 

alterações dela decorrentes. 

 

Tubarão, 06 de setembro de 2021. 

 
 
 

 

FRANCISCO DE ASSIS BELTRAME 

Presidente do Comitê de Gerenciamento 
da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão, do 

Complexo Lagunar e bacias contíguas 

PATRÍCIO HIGINO DE 
MENDONÇA FILETI 

Secretário-Executivo do Comitê de 
Gerenciamento da Bacia 

Hidrográfica do Rio Tubarão, do 
Complexo Lagunar e bacias 

contíguas 

 


