
 

 

 

PARECER TÉCNICO DA CÂMARA TÉCNICA INSTITUCIONAL E LEGAL  

Nº 05/2017 

  
A Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Doce (CBH-Doce), durante a 1 ª Reunião Ordinária do 6º mandato, realizada no dia 06 

de julho de 2017, avaliou a solicitação do CBH-Manhuaçu para elaboração de Plano 

Municipal de Saneamento Básico – PMSB para o município de Alto Caparaó, MG; 

 

 Considerando a Deliberação do CBH-Doce Nº 48, de 01 de dezembro de 2015, 

que institui o Plano de Aplicação Plurianual da Bacia Hidrográfica do Rio Doce 

(PAP 2016-2020) e estabelece, conforme §1º art. 8º, que os recursos da cobrança 

pelo uso da água somente poderão ser aplicados na porção do território integrante 

da bacia; 

 Considerando que, em nota, consta no PAP que foram considerados integrantes 

da bacia do rio Doce os municípios cujo percentual corresponde ao valor mínimo 

de 2% da área de seu território; 

 Considerando que a porcentagem da área do município de Alto Caparaó que se 

encontra na bacia corresponde a 1,54%, de acordo com Plano Integrado de 

Recursos Hídricos (PIRH-Doce) e cálculos realizados no software SIG;  

 Considerando o Parecer Técnico nº 07/2017, elaborado pelo IBIO – AGB Doce, 

cujo objeto foi a análise referente à identificação da área do município de Alto 

Caparaó que se encontra dentro da bacia do rio Doce, para verificação da 

possibilidade de implementação dos programas previstos no PAP, em atendimento 

à solicitação oriunda da reunião da Câmara Técnica Institucional e Legal - CTIL do 

CBH-Doce, realizada no dia 22 de março de 2017.  

 Considerando que qualquer investimento de recursos do CBH-Doce na área de 

saneamento no município de Alto Caparaó, NÃO implicará em melhoria da 

qualidade da água na bacia do Rio Doce, uma vez que os cursos d’água do 

município drenam para outras bacias hidrográficas. 

 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: 



 

 

 

A CTIL RECOMENDA à plenária do CBH-Doce que NÃO custeie a elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB para Alto Caparaó, MG, tendo em 

vista que o município está fora da Bacia do rio Doce, conforme nota constante no PAP. 

Cumpre ressaltar que a CTIL NÃO RECOMENDA a aplicação dos recursos da 

cobrança pelo uso de recursos hídricos gerados na bacia do Rio Doce em outra área 

que não seja parte desta bacia, pois diverge da determinação do Plano de Aplicação 

Plurianual vigente, que restringe a aplicação do recurso da cobrança ao território que 

integra a bacia no qual foi gerado. 

 

 

Governador Valadares, 06 de julho de 2017. 

 

 

LUCIANE TEIXEIRA MARTINS 

Relatora da CTIL 

 

 

 

EDSON VALGAS DE PAIVA 

Presidente da CTIL 

 

 


