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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

IGAM INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS

Comitê da Bacia Hidrográfica - Entorno do Reservatório de Furnas

Processo SEI nº 2240.01.0002271/2019-10

EDITAL PÚBLICO 01/2020

 

 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO ENTORNO DO RESERVATÓRIO DE FURNAS – CBH
Furnas/GD3, 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 Furnas/GD3:

Convoca os usuários da bacia do Alto Rio Formiga para a apresentação de manifestação de interesse para fins de
regularização em processo único de outorga coletiva.

 

Art. 1º – Todos os usuários de recursos hídricos da Bacia do Alto Rio Formiga, no município de Formiga, 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 a Outorga Coletiva “Provisória” nº 3196/2019.

§ 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 já regularizados, e constantes da Portaria Provisória nº 3196/2019, também deverão apresentar
sua manifestação.

Art. 2º – Os usuários interessados deverão formalizar o interesse por meio do preenchimento do Formulário de
Manifestação de Interesse até a data 30 de agosto de 2020 por meio do preenchimento do formulário de
manifestação de interesse (em anexo).

O mesmo deverá ser encaminhado ao e-mail: cbhfurnas@alago.org.br

Parágrafo único – Os usuários impossibilitados de realizar o preenchimento do formulário eletrônico poderão
enviar via Correios com Aviso de Recebimento para protocolo na sede do CBH Furnas, localizado na Rua
Juscelino Barbosa, nº 816, Centro – Alfenas/MG, CEP: 37130-167. A validação terá por base a data de
postagem e não a de recebimento.

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.

 

 

 

 

____________________________

Maria Isabela de Souza

Presidente do CBH Furnas - GD3

ANEXOS AO EDITAL
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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

 

 

Documento assinado eletronicamente por Maria Isabela de Souza, Presidente(a), em 13/07/2020, às
13:47, conforme horário oficial de Brasília, com o emprego de cer�ficado digital emi�do no âmbito da
ICP-Brasil, com fundamento no art. 6º, caput, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
Nº de Série do Cer�ficado: 161611861319314578150776430097616254585

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 17001831 e o
código CRC 58B7A24E.

Referência: Processo nº 2240.01.0002271/2019-10 SEI nº 17001831

https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=DEC&num=47222&comp=&ano=2017
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