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COMUNICADO 

 

REABERTURA DO EDITAL PÚBLICO 

 

EDITAL PÚBLICO – 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. 

 

Considerando a finalização do prazo para o envio dos formulários de manifestação 

de interesse, encerrado no dia 31 de agosto, conforme prazo estabelecido no Edital 

Público, de 05 de agosto de 2020. 

Considerando o Decreto Nº 48.031, de 31 de agosto de 2020, que prorroga, até 14 

de setembro de 2020, a suspensão de prazos de processos administrativos prevista 

no caput do art. 5º do Decreto nº 47.890, de 19 de março de 2020, e determina, a 

partir de 15 de setembro, o retorno da tramitação dos processos administrativos, no 

âmbito do Poder Executivo. 

 

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, e no Regimento 

Interno do CBH Manhuaçu - COMUNICA A REABERTURA DO EDITAL PÚPLICO 

QUE CONVOCA OS USUÁRIOS DA SUB BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO 

DOS QUATIS PARA A APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 

PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO EM PROCESSO ÚNICO DE OUTORGA 

COLETIVA. 

Informamos que o Edital será retificado para reabertura do prazo de envio dos 

formulários de manifestação de interesse, até o dia 15 de setembro de 2020, para os 

usuários que não haviam encaminhado as manifestações no prazo estabelecido 

anteriormente. 

Sendo assim, ficam válidas todas as inscrições recebidas, até o dia 31/08/2020, não 

havendo a necessidade de serem encaminhados novamente. 

 
 
 

Senisi de Almeida Rocha 
Presidente do CBH Manhuaçu 


