
PROCESSO DE RECOMPOSIÇÃO DO CERH-MG
MANDATO 2023/2025

Passo a passo para formalizar a indicação dos 
representantes dos membros natos no Sistema 

Eletrônico de  Informações – SEI



INFORMAÇÕES GERAIS

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO  DOS REPRESENTANTES

• O ofício deverá ser endereçado para à Presidente do Conselho Estadual de Recursos
Hídricos de Minas Gerais – CERH-MG e Secretária de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad, Marília Carvalho de Melo.

• A indicação do Titular, 1º e 2º suplentes é de livre nomeação pelo dirigente máximo
da instituição.

• É desejável o envio do curriculum vitae de cada conselheiro(a) indicado(a).



DECRETO 46.644, de 6 de novembro de 2014.

Dispõe sobre o Código de Conduta Ética do Agente 
Público e da Alta Administração Estadual

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO  DOS REPRESENTANTES

Art. 3º – Para fins deste Código de Ética considera-se agente público todo aquele que
exerça, ainda que transitoriamente e sem remuneração, por eleição, nomeação,
designação, convênio, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo,
mandato, cargo, emprego ou função pública em órgão ou entidade da Administração
Pública Direta ou Indireta do Poder Executivo Estadual, inclusive os integrantes da Alta
Administração do Poder Executivo Estadual de que trata o Capítulo II do Título IV deste
Código de Ética.



DECRETO 48.209, de 18 de junho de 2021.

Dispõe sobre o Conselho Estadual de Recursos 
Hídricos de Minas Gerais.

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO  DOS REPRESENTANTES

Art. 39 – Os membros do CERH-MG devem observar em sua conduta as regras
dispostas no Decreto nº 46.644, de 6 de novembro de 2014, que trata do Código
de Conduta Ética do Agente Público e da Alta Administração Estadual.

Parágrafo único – A conduta do membro do CERH-MG que violar o disposto no
Decreto nº 46.644, de 2014, o sujeitará às sanções nele previstas.



DELIBERAÇÃO NORMATIVA CERH-MG Nº 77,
de 1º de agosto de 2022

Estabelece o regimento interno do Conselho 
Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais.

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO  DOS REPRESENTANTES

É indispensável tomar conhecimento do conteúdo expresso no:

Capítulo IV – Das reuniões das Unidades Colegiadas
(...)
Seção II – Do Funcionamento
(...)
Subseção IX – Do impedimento e suspeição

Arts. 60 a 65.

APÍTULO IV
DAS REUNIÕES DAS UNIDADES COLEGIADAS



O dirigente máximo da entidade ou o representante legal devidamente habilitado no Sistema SEI
como usuário externo deverá responder o ofício de solicitação da indicação com os nomes de três
representantes, enviado pela Secretaria Executiva do CERH-MG.

Atenção! Deverá ser enviado 1 (um) ofício de indicação para cada Unidade Colegiada em que
houver a participação da Entidade.

Exemplo: se a Semad é participante do Plenário e da Ctep, ela vai enviar no processo SEI 2 (dois)
ofícios, mesmo sendo os mesmos nomes, pois o tratamento interno dessas informações para a
formalização da indicação ocorrem em processos distintos. Por esta razão é que ocorre a
solicitação de 2 (dois) ofícios.

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES
ATENÇÃO!!!



COMO DEVERÁ OCORRER A INDICAÇÃO?

Secretarias de Estado:
Inclusão do(s) ofício(s) no processo SEI no qual ocorreu o envio do ofício de solicitação de
indicação.

Gentileza verificar o e-mail enviado pela Secretaria Executiva do CERH-MG para conhecer o número
do processo a ser utilizado para a inclusão dos novos documentos solicitados.

Ressaltamos que sempre deverá ser utilizado o número do referido processo para solicitar
alterações, substituições, exclusões de nome de conselheiros ao longo de todo o mandato
2023/2025.

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES
DAS SECRETARIA DE ESTADO PARA O PLENÁRIO DO CERH-MG



COMO DEVERÁ OCORRER A INDICAÇÃO?

Demais membros (segmento usuários de recursos hídricos):
Peticionamento intercorrente no processo SEI no qual ocorreu o envio do ofício de solicitação de
indicação.

Gentileza verificar no e-mail enviado pela Secretaria Executiva do CERH-MG para conhecer o
número do processo a ser utilizado para a inclusão dos novos documentos solicitados.

Ressaltamos que sempre deverá ser utilizado o número do referido processo para solicitar
alterações, substituições, exclusões de nome de conselheiros ao longo de todo o mandato
2023/2025.

Verifique o passo a passo a seguir, de como fazer o peticionamento intercorrente.

ORIENTAÇÕES PARA INDICAÇÃO DOS REPRESENTANTES
DO MEMBROS NATOS DO SEGMENTO USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS, 

PARA O PLENÁRIO DO CERH-MG



1º Passo
Acesse o Sistema Eletrônico de informações – SEI (Usuário externo),  a partir do link:

https://www.sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_o
rgao_acesso_externo=0

Será exibida a seguinte tela:

Digite o e-mail e a senha cadastrados. Após, clique em “Confirma”.



Será exibida a seguinte tela:



Será exibida a seguinte tela:

2º Passo
No menu à esquerda selecione ‘Peticionamento’ , ‘Intercorrente’.



Será exibida a seguinte tela:

3º Passo
Na seção intitulada ‘Processo’, na caixa abaixo de ‘Número’, digite o número do processo que 
será utilizado para enviar o(s) ofício(s) de indicação. Para ter acesso a esse número, verifique 
o e-mail enviado pela Secretaria Executiva do CERH-MG. Após, clique em ‘Validar’.

Validar



Será exibida a seguinte tela:

4º Passo
Observe o nome do ‘Tipo’ de processo apresentado na caixa apresentada e certifique-se de  
que se trata do processo de indicação. Em seguida, clique em ‘Adicionar’.

Adicionar



Será exibida a seguinte tela:

5º Passo
Na seção intitulada ‘Documentos’, siga a orientação dos números em destaque para fazer o 
upload do(s) ofício(s) de indicação. Confira as etapas na página seguir.

Validar1

2 3

4 5



6º Passo – Envio da documentação

1. Clique em “Escolher arquivo” para anexar o primeiro ofício. Aguarde o carregamento.

2. Selecione em “Tipo de Documento” na caixa Suspensa, a opção ‘Ofício’.

3. No campo “Complemento do Tipo de Documento”, digite: ‘de indicação’.

4. Quanto ao “Formato”, selecione a opção “Digitalizado” . Em “Conferência com o
documento digitalizado”, escolha a opção “Cópia simples” na caixa suspensa.

5. Clique em “Adicionar”.

Pronto! 
Documento anexado!
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Será exibida a seguinte tela:

Peticionar

7º Passo
Certifique-se na caixa em destaque aparece o nome do arquivo desejado.
Se houver mais de um ofício para enviar, gentileza repetir o 6º passo para cada documento.
Após, clique em ‘Peticionar’, no canto inferior direito da tela.  



Será exibida a seguinte tela:

8º Passo 
Leia atentamente o texto apresentado. Certifique se o seu nome aparece escrito
corretamente no campo “Usuário Externo”.
No campo “Cargo/Função” escolha a opção “Cidadão” na caixa suspensa.
Em seguida, digite a “Senha de Acesso ao SEI” no quadro abaixo.
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Nome completo do usuário externo



9º Passo 
Respeitado o preenchimento da etapa anterior, clique em “Assinar”, no canto superior direito
da tela.

Assinar

Nome completo do usuário externo



Um recibo eletrônico de Protocolo será enviado para o e-mail cadastrado. Na tela será
possível conferir a data e horário de formalização do Processo, além do tipo de
Peticionamento que é ‘intercorrente’. Para verificar o conteúdo anexado, basta clicar no
processo desejado.

PRONTO!
PROCESSO DE INDICAÇÃO FORMALIZADO!


