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delegadas através da Portaria RTR nº 122/2009 e considerando o contido no 

Processo nº 23104-000485/2009-15, resolve:

Art. 1º Criar a COMISSÃO INTERNA DE EFICIÊNCIA E MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (CIEMA/PRAD) 

da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

§ 1º A CIEMA/PRAD será responsável pelos estudos, análises, pareceres e 

proposições sobre projetos, atividades e serviços sob a responsabilidade da 

Pró-Reitoria de Administração (PRAD), referentes aos temas a seguir 

relacionados e a outros relacionados as suas atividades fim:

I - espaço físico e urbanização;

II - procedimentos administrativos;
III - resíduos não tóxicos (sólidos, líquidos e gasosos);

IV - resíduos tóxicos (sólidos, líquidos e gasosos);

V - serviços de reprografia;

VI - serviços de segurança, vigilância e transportes;

VII - sistemas de água e esgoto;

VIII - sistemas de energia;
IX - sistemas de telecomunicações.

§ 2º Outros temas, correlatos ou não aos previstos no parágrafo anterior, 

poderão ser desenvolvidos em um deles ou em mais de um, mediante 

proposta a ser apresentada ao Pró-reitor de Administração ou, se for o caso, 

com a criação de uma ou mais subcomissões.

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 240, DE 30 DE JUNHO DE 2009.

O PRÓ-REITOR DE ADMINISTRAÇÃO da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe foram 

delegadas através da Portaria RTR nº 122/2009 e considerando o contido no 

Processo nº 23104-000485/2009-15, resolve:

Art. 1º Criar a COMISSÃO INTERNA DE EFICIÊNCIA E MODERNIZAÇÃO 

ADMINISTRATIVA DA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO (CIEMA/PRAD) 

da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

§ 1º A CIEMA/PRAD será responsável pelos estudos, análises, pareceres e 

proposições sobre projetos, atividades e serviços sob a responsabilidade da 

Pró-Reitoria de Administração (PRAD), referentes aos temas a seguir 

relacionados e a outros relacionados as suas atividades fim:

I - espaço físico e urbanização;

II - procedimentos administrativos;
III - resíduos não tóxicos (sólidos, líquidos e gasosos);

IV - resíduos tóxicos (sólidos, líquidos e gasosos);

V - serviços de reprografia;

VI - serviços de segurança, vigilância e transportes;

VII - sistemas de água e esgoto;

VIII - sistemas de energia;
IX - sistemas de telecomunicações.

§ 2º Outros temas, correlatos ou não aos previstos no parágrafo anterior, 

poderão ser desenvolvidos em um deles ou em mais de um, mediante 

proposta a ser apresentada ao Pró-reitor de Administração ou, se for o caso, 

com a criação de uma ou mais subcomissões.
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WEINGARTNER (Siape nº 2373563-0) - DEC/CCET;

II - procedimentos administrativos: Administrador JACSON MARTINS 
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I - espaço físico e urbanização: Professor GUTEMBERG DOS SANTOS 

WEINGARTNER (Siape nº 2373563-0) - DEC/CCET;

II - procedimentos administrativos: Administrador JACSON MARTINS 
FEDOROWICZ (Siape nº 0432432) - GAB/PRAD;
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previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

pelo Pró-reitor;

X - prestar apoio administrativo e/ou operacional para o desenvolvimento das 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

pelo Pró-reitor;

X - prestar apoio administrativo e/ou operacional para o desenvolvimento das 
subcomissões, quando necessário, com material de consumo e bolsas de 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

pelo Pró-reitor;

X - prestar apoio administrativo e/ou operacional para o desenvolvimento das 
subcomissões, quando necessário, com material de consumo e bolsas de 

trabalho para os acadêmicos que integrarem as subcomissões como 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

pelo Pró-reitor;

X - prestar apoio administrativo e/ou operacional para o desenvolvimento das 
subcomissões, quando necessário, com material de consumo e bolsas de 

trabalho para os acadêmicos que integrarem as subcomissões como 

membros;

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

pelo Pró-reitor;

X - prestar apoio administrativo e/ou operacional para o desenvolvimento das 
subcomissões, quando necessário, com material de consumo e bolsas de 

trabalho para os acadêmicos que integrarem as subcomissões como 

membros;
XI - manter registros e arquivos de todos os documentos emanados dos 

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

pelo Pró-reitor;

X - prestar apoio administrativo e/ou operacional para o desenvolvimento das 
subcomissões, quando necessário, com material de consumo e bolsas de 

trabalho para os acadêmicos que integrarem as subcomissões como 

membros;
XI - manter registros e arquivos de todos os documentos emanados dos 
trabalhos da Comissão e de suas subcomissões.

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

pelo Pró-reitor;

X - prestar apoio administrativo e/ou operacional para o desenvolvimento das 
subcomissões, quando necessário, com material de consumo e bolsas de 

trabalho para os acadêmicos que integrarem as subcomissões como 

membros;
XI - manter registros e arquivos de todos os documentos emanados dos 
trabalhos da Comissão e de suas subcomissões.

objetivando a eficiência e a melhoria de gestão da PRAD no âmbito da UFMS;

III - analisar e propor ao Pró-reitor de Administração projetos e atividades de 

melhoria do controle, distribuição, utilização, consumo e eficiência dos serviços 

e dos procedimentos administrativos com vistas à redução de custos e 

consumo nas áreas referentes aos temas previstos no artigo anterior e suas 

correlatas, e de alcance ao âmbito da UFMS;

IV - promover a divulgação dos projetos aprovados pela CIEMA/PRAD e, 

também, aqueles relativos às áreas de ensino, pesquisa e extensão, que 

forem incluídos ou, ainda, forem incentivados pela PRAD;

V - promover campanhas de conscientização junto à comunidade universitária 

com vistas ao alcance dos objetivos propostos, na busca dos benefícios 

previstos e, principalmente, pela redução de consumo e de custos e pela 

elevação da eficiência a ser obtida no âmbito da PRAD e da UFMS;

VI - realizar a avaliação anual dos projetos e atividades aprovadas e 

implantadas, divulgando para a comunidade universitária os resultados 

alcançados;

VII - delegar agentes ou coordenadores, pertencentes ao quadro de servidores 
da UFMS, para apoiar projetos e atividades relacionadas às responsabilidades 

da CIEMA/PRAD;
VIII - propor ao Pró-reitor a criação de tantas outras subcomissões, quanto 

julgar necessário, para tratar de assuntos específicos e mais frequentes sob a 

sua responsabilidade;
IX - emitir parecer sobre os assuntos de sua competência, quando solicitado 

pelo Pró-reitor;

X - prestar apoio administrativo e/ou operacional para o desenvolvimento das 
subcomissões, quando necessário, com material de consumo e bolsas de 

trabalho para os acadêmicos que integrarem as subcomissões como 

membros;
XI - manter registros e arquivos de todos os documentos emanados dos 
trabalhos da Comissão e de suas subcomissões.

Parágrafo único. As subcomissões identificadas nos itens III e IV do § 1º do 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Instrução de Serviço da PRAD, a substituição ou não do membro componente 

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Instrução de Serviço da PRAD, a substituição ou não do membro componente 

que solicitar a sua exclusão.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Instrução de Serviço da PRAD, a substituição ou não do membro componente 

que solicitar a sua exclusão.

Art. 5º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Instrução de Serviço da PRAD, a substituição ou não do membro componente 

que solicitar a sua exclusão.

Art. 5º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Instrução de Serviço da PRAD, a substituição ou não do membro componente 

que solicitar a sua exclusão.

Art. 5º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Instrução de Serviço da PRAD, a substituição ou não do membro componente 

que solicitar a sua exclusão.

Art. 5º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 

consecutivas ou cinco alternadas, ficando a critério do seu presidente a sua 

substituição ou não.

§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Instrução de Serviço da PRAD, a substituição ou não do membro componente 

que solicitar a sua exclusão.

Art. 5º Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 1º desta Instrução de Serviço deverão ainda cumprir, no que lhes couber, 

ao disposto no Decreto nº 5.940, de 25.10.2006, quanto a separação dos 

resíduos recicláveis descartados pelos órgãos da UFMS e, também, quanto a 

sua destinação, porém, reportando-se à Comissão de Coleta Seletiva 

Solidária, constituída especificamente para este fim pela Instrução de Serviço 

PRAD nº 43, de 22.02.2007, com as alterações promovidas pelas Instruções 

de Serviço PRAD posteriores.

Art. 4º Cada membro da CIEMA/PRAD poderá integrar tantas subcomissões 

que julgar necessário.

§ 1º A composição de cada subcomissão ficará a critério do seu presidente, 

entretanto, os seus nomes serão objeto de Instrução de Serviço da PRAD 

específica.

§ 2º O membro componente de cada subcomissão, designada em Instrução de 

Serviço da PRAD, será excluído se deixar de comparecer a três reuniões 
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§ 3º Ficará a critério do presidente de cada subcomissão designada em 

Instrução de Serviço da PRAD, a substituição ou não do membro componente 

que solicitar a sua exclusão.
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