ESTADODO RIO GRANDEDO SUL
DO MEIOAMBIENTE
SECRETARIA
HIDRICOS
DE
DEPARTAMENTO RECURSOS
'ORTARIA DRH no 64SIZOLO
do MeioAmbiente,no uso
da Secretaria
Hídricos
de Recursos
O Diretordo Departamento
"a",
incisoII, do aftigoL:
da letra
aosdispositivos
legaise em cumprimento
de suasatribuições
dezembrode 1994'
de
30
ã ao parágrafóto dó artigo Zg da Lei Estadualno. 10.350de
peloDecretõno37.033de 21 de novembrode 1996e à vistada PortariaSEMÂ
regulameníado
no007/03de 04 de fevereirode 2003,

C,onsiderando
- os artigos12 e 13 da PortariaSEMA/FEPAM
n.o 94 de 16 de dezembrode 2008que
Hídricos
de Recursos
do MeioAmbiente,atravésdo Departamento
dispõeque.. a Secretaria
e de programaspúblicosce
ôÃir- prãroverá a agilizaçãodos pedidosde regularizaçáo
outorgasei'=
e conseqüente
de açudese que a autorização
ou deseÃvoMimento
regutarização
programã
para
cada
Hídricos
portaria
de Recursos
única do Deóartamento
foimalizadapor
pcr
ordenando
de que tratamos Programas,
e paratodosos empreendimentos
examinado
municípios"
.. . .
ce
instituídopelo Departamento
- o programapara regularização
de microaçudes,
:-'
incentivar
de
o
objetivo
Hídricãs,em todo o Estadodo Rio Grandedo Sul, com
Recursos
e a outorgadosaçudes;
regularização
pelaLei n.o 13.061
instituíd.o
- o programaEstadual
de lrrigação- pRÓ-IRRIGASO/RS,
da outorgaParaos
quinto
necessidade
a
de 12 de novembrode 2008,que preyêno seuartigo
da Agua;
Múltiplos
de Irrigaçãoe Usoq
pelãsecrèúia Extraordinária
rl.iãuiúo.t ãxecutados
no Estadocom '
e desenvolvidos
1 os planosde baciaque estãosendocontratados
dasoutorgas;
a emissão
objetivode subsidiar
- a implantaçãodo cadastrode usuáriosque está sendo previstopara o segunoc
de 2010;
semestre
Resolve
para
Alt, 1o - Outorgarde forma precáriaos usuáriosconstantesnas tabelasanexas,
para
irrigação'
a
com flnalidadede utilização
atravésde microaçudes,
ierË*ãçao ã. ãgú.r
-município
executacc
Irrigação
de
Estadual
Programa
do
ãtravés
por
e construídos
ctassiRcãCos
Água.
da
de Irrigaçãoe Usosl,túltiplós
pelaSecretaria
Extraordìnária
sua inserçãono cadastrodo DRH,
deverãoprovidenciar
Aft. 20 - Os usuáriosora outorgados
de 2010.
queseráimplantado
no segundosemestre
à águaentre
poderáser suspensa
noscasosde conflitosreferentes
Art. 30 - Estaautorização
nos
casosc.
bacia,
na
hídrico
dasoutorgassegundobalanço
noscasosde emissão
usuários,
Alegre/RS
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implantação
dosprogramas
de gestão,ou aindanoscasosde informações
ao quil
contraditórias
constanastabelasanexas,
Aft. 40 - A presenteautorização
é concedidaem caráterprecáriopodendoser revogadaa
qualquermomentoe não dispensanem substituias demaisLicenças
Alvarásou
Ambientais,
Certidões
de qualquernaturezaexigidaspelaslegislações
Municipal,
Estadual
ou Federal.
Aft. 50 - EstaPoftariaentraráem vigor na data de sua publicação
e terá validadeaté 31 ae
j u l h od e 2 0 1 1 .

PortoAlegre,22
dejulhode 2010.
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