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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 CBH AMAP PN1, de 05 de março de 2020 

 

Convoca os usuários da Bacia Hidrográfica do Rio da Batalha para a 

elaboração de proposta de alocação negociada de recursos hídricos, 

para fins de regularização em processo único de outorga coletiva. 

 

 

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DOS AFLUENTES MINEIROS DO ALTO 

PARANAÍBA (CBH AMAP), no uso das competências legais que lhe são conferidas na Lei 

Federal n.º 9.433/97, Lei Estadual n.º 13.199/99 e no Regimento Interno do CBH AMAP - PN1, 

 

CONVOCA: 

 

Art. 1º - Todos os usuários da Bacia Hidrográfica do Rio da Batalha, no município de Guarda-

Mor/MG, em atendimento ao Oficio IGAM/GERUR/OUTORGA nº 1/2020, referente a Outorga 

Coletiva “Provisória” nº 0351/2020, Processo nº 2240.01.0000341/2020-28, conforme o Art. 8º, 

para a elaboração de proposta de alocação negociada de recursos hídricos, para fins de 

regularização em processo único de outorga coletiva, a ser apresentada na 1ª Reunião da Câmara 

Técnica de Outorga e Cobrança – CTOC/CBH AMAP PN1 de 2020, que será convocada após a 

divulgação da lista de interessados. 

 

Parágrafo 01 – os usuários interessados deverão formalizar o interesse por meio do protocolo 

junto ao CBH de formulário de manifestação de interesse (modelo em anexo) até 30 (trinta) dias 

a partir da publicação deste edital. 

 

Parágrafo 02 – finalizado o prazo que de refere o parágrafo 01 o CBH divulgará a relação dos 

interessados em até 2 (dois) dias úteis. 
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Art. 2º - A proposta de alocação negociada deverá ser fundamentada em estudo técnico 

elaborado por profissional legalmente habilitado, às expensas dos usuários de recursos hídricos, 

e deverá conter: 

a) o cálculo da disponibilidade hídrica; 

b) a indicação de critérios de racionalização de uso da água, considerando as tecnologias 

disponíveis; 

c) a indicação de critérios para prioridade na captação em casos de escassez; 

d) o estabelecimento de alternância temporal entre as captações, se necessário. 

 

Parágrafo único – a proposta de alocação, seguindo os critérios de priorização, deverá 

contemplar todos os usuários que manifestaram interesse e participaram do processo de alocação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leocarlos Marques Mundim                                                                Antonio Geraldo de Oliveira  

Presidente CBH AMAP                                                                           1º Secretário CBH AMAP  
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ANEXO I  

Formulário de manifestação de interesse 

 

Nome do empreendedor: _________________________________________________________ 

Endereço de correspondência: _____________________________________________________ 

Telefone: ____________________________  WhatsApp (opcional): ______________________ 

E-mail: _______________________________________________________________________ 

Nome da propriedade: ___________________________________________________________ 

Localização: ___________________________________________________________________ 

 

Para esclarecimentos e informações: 

Avenida João Alves do Nascimento, 1228 – Cidade Jardim. Patrocínio/MG - CEP: 38.747 – 050 

E-mail: cbhamap.pn1@hotmail.com 

Telefone: (34) 3831-1368 Celular                    (WhatsApp): (34) 99823-6782  
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