
 

 
 

 

 

 

 
 

 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA ÁGUAS DO RIO MANHUAÇU 
Av. Salime Nacif, s/n, 2º Piso do Terminal Rodoviário Antônio Xavier, Baixada – Manhuaçu/MG. 

Tels.: (33) 9.8430-7087/9.8412-1925/3332-3819 
e-mail: contato@cbhmanhuacu.org.br 

Ofício n°053/2017/CBH-MANHUAÇU 

              Manhuaçu, 21 de março de 2017. 

Ilmo. Sr. 

Leonardo Deptulski 

Presidente do CBH-Doce 
 

Assunto: Solicita elaboração do PMSB do município de Alto Caparaó.  

 

Prezado Senhor, 

 

Considerando que o município de Alto Caparaó possui 1,54% de sua área na 

Bacia Hidrográfica do Rio Manhuaçu, de acordo com dados do PARH Manhuaçu;  

Considerando a não inclusão de Alto Caparaó no PAP-Doce, tendo em vista que 

o município possui área inferior a 2% no território da Bacia do Rio Manhuaçu;  

Considerando que o município de Alto Caparaó não aparece no banco de dados 

do IGAM e no regimento interno do comitê, não sendo considerado município da Bacia 

do Manhuaçu no âmbito do estado de Minas Gerais;  

Considerando que e lei estadual 13.199/99 prevê a aplicação “obrigatória” dos 

recursos na Bacia Hidrográfica em que foram gerados.   

Considerando que a lei federal 9.433/97 prevê a aplicação "prioritária" dos 

recursos na Bacia Hidrográfica em que foram gerados.   

Considerando a importância de Alto Caparaó, que possui em seu território o 

Parque Nacional do Caparaó, uma importante Unidade de Conservação Federal;  

Considerando que a maior porção territorial do município de Alto Caparaó 

pertence à Bacia do Rio Itabapoana/RJ, que não possui cobrança pelo uso da água para 

implantação de programas;  

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

COMITÊ DE BACIA HIDROGRÁFICA ÁGUAS DO RIO MANHUAÇU 
Av. Salime Nacif, s/n, 2º Piso do Terminal Rodoviário Antônio Xavier, Baixada – Manhuaçu/MG. 

Tels.: (33) 9.8430-7087/9.8412-1925/3332-3819 
e-mail: contato@cbhmanhuacu.org.br 

Considerando que a plenária do CBH-Manhuaçu deliberou favoravelmente à 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para o município de Alto 

Caparaó, durante 32ª Reunião Ordinária do comitê, realizada no dia 13/03/2017, em 

Manhumirim - MG.  

O Comitê da Bacia Hidrográfica Águas do Rio Manhuaçu solicita ao Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Doce que contemple o município de Alto Caparaó com o Plano 

Municipal de Saneamento Básico, utilizando recursos da cobrança pelo uso da água em 

âmbito federal, tendo em vista a impossibilidade da utilização de recursos de origem 

estadual para atendimento ao município.  

Sendo assim, solicitamos ao CBH-Doce o pronto atendimento a nossa solicitação. 

 

Atenciosamente,  

 

 

Senisi de Almeida Rocha 

               Presidente 


