EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CBH Araguari – PN2, de 17 de setembro de 2020.
Convoca os usuários da Bacia Hidrográfica do
Rio Araguari para a apresentação de
manifestação de interesse para fins de
regularização em processo único de outorga
coletiva.

O COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO ARAGUARI, 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 em seu
Regimento Interno,

CONVOCA:
Art. 1º – Todos os usuários de recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Araguari 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 01066/2020 (16520110) –
DAC nº 001/2020, Bacia Hidrográfica do Córrego Olaria, município de Perdizes,
publicada em 26 de maio de 2020, Processo SEI 2240.01.0000589/2020-25.
§ 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
01066/2020 (16520110), também deverão apresentar sua manifestação.
Art. 2º – devido a pandemia causada pelo agente viral Novo Coronavírus,
causador da COVID-19, os usuários interessados deverão formalizar o interesse
por meio do preenchimento do Formulário de Manifestação de Interesse
disponível no link FORMULÁRIO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE, ou

encaminhar

o

formulário

preenchido

para

o

e-mail:

comite.araguari@agenciaabha.com.br, até a data 17 de outubro de 2020.
Parágrafo único – Em caso de dúvidas entrar em contato pelo telefone /
whatsApp: (034) 98851-2976 de segunda-feira à sexta-feira, das 08h às 17h.
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.

Araguari, 17 de setembro de 2020.
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