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EDITAL PÚBLICO 

RETIFICADO PARA REABERTURA DE PRAZO 

 

Convoca os usuários da Sub Bacia Hidrográfica do Córrego dos 
Quatis para apresentação de manifestação de interesse para fins de 
regularização em processo único de outorga coletiva. 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu (CBH Manhuaçu) no uso das 
competências legais que lhe são conferidas pela Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, e pelo 
Decreto nº 47.705, de 04 de setembro de 2019, no seu Regimento Interno e considerando o 
Decreto Nº 48 .031, de 31 de agosto de 2020, que determina, a partir de 15 de setembro de 2020, 
o retorno da tramitação dos processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo. 

 

CONVOCA 

Art. 1º – Todos os usuários de recursos hídricos da Sub Bacia Hidrográfica do Córrego dos Quatis, 
no município de Itueta/MG, em atendimento ao art. 8º do Decreto nº 47.705, de 04 de setembro de 
2019, para manifestação de interesse para fins de adesão ao Processo Único de Outorga referente 
à Outorga Coletiva “Provisória” nº 3192/2019 – DAC 001/2019, publicada em 04 de dezembro de 
2019. 

§ 1º – A convocação é extensiva a todos os usuários instalados ou não instalados que fazem ou 
pretendem fazer uso consuntivo de recursos hídricos superficiais (outorgável). 

§ 2º – Os usuários regularizados e constantes da Portaria Provisória nº 3.192/2019 também 
deverão apresentar sua manifestação. 

 

Art. 2º – Os usuários interessados deverão formalizar o interesse por meio do preenchimento do 
Formulário de Manifestação de Interesse, ANEXO deste edital, e também disponível no link 
www.cbhmanhuacu.org.br e http://comites.igam.mg.gov.br, até o dia 15 de setembro de 2020, 
sendo que o documento deverá ser encaminhado, em meio digital, para o e-mail institucional do 
CBH Manhuaçu contato@cbhmanhuacu.org.br. 

 

Art. 3º – Finalizado o prazo de que trata o art. 2º o CBH divulgará a relação dos interessados e 
encaminhará a relação para o Instituto Mineiro de Gestão das Águas para fins de instituição da 
Comissão Gestora Local. 

 

Reduto-MG, 03 de setembro de 2020. 

 

 

 
Senisi de Almeida Rocha 

Presidente do CBH Manhuaçu 
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ANEXO 

 

 

FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome/razão social: 

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

E-mail: 

 

 

USO PRETENDIDO 

 

Vazão pretendida (l/s): 

Intervenção: ( ) captação direta ( ) captação em barramento 

 

 

FINALIDADE DE USO: 

 

(   ) consumo humano 

(   ) dessedentação animal 

(   ) irrigação 

(   ) industrial/agroindustrial 

(   ) abastecimento público 


