ESTADODO RIO GRANDEDO SUL
SECRETARIA
DO MEIOAMBIENTE
DEPARTAMENTO
DE RECURSOS
HÍDRICOS
PORTARIADRHNO65U2O1O
O Diretordo Departamento
de Recursos
Hídricos
da Secretaria
do MeioAmbiente,
no usode sua-i
atribuições
legaise em cumprimento
aosdispositivos
da letra"a', incisoII, do artigo11e do parágrafoii
do artigo29 da Lei Estadualno. 10.350de 30 de dezembrode 1994,regulamentado
pelo Decreic:-,
37,033de 21de novembro
de 1996e à vistada Portaria
SEMA
no007103
de 04 de fevereiro
de 2003.

Considerando
- que em 2005somenteos proprietários
de barragens
localizadas
na BaciaHidrográfica
do iri.
SantaMaria,cuja propriedade
enquadrava-se
comode grandee especialporte,foramdemandadc:.,
solicitara outorgade direitode usoparareservação
de água,comvistasa renovação
de sua licençai:r
operação;
- que a BaciaHidrográfica
do rio SantaMariaé tratadacomo uma baciaespecialpor :.-',
enquadrar
no dispostono artigo20 do DecretoEstadual
n.o37.033/96;
- que aposa concessão
dasoutorgas,paracaptação
de águasuperficial
na BaciaHidrográfil;
do rio SantaMaria,em 2006,obedecendo
a estudosde disponibilidade
hídricae estabelecendo
criterio=
de reduçãodo volumee conseqüente
que haviaminstruídoprocesso
área irrigada,aos produtores
c'r
solicitação
de outorgajunto ao DRH,verificou-se
que algunsusuárioshaviamdemandado
volumes.r=
paraatendertodaa áreaa serirrigada,semconsiderar
captação
suasreservas
atravésde barragens;
- a baixaconfiabilidade
dos cadastrosexistentesno DRHque é um fator que dificuita;:
quantificação
de volumepor áreade plantio,fez-senecessário
um recadastramento
de todosos usuárics
da BaciaHidrográfica
do rio SantaMaria,com vistasa obtençãode informações
precisasquanto.:
georreferenciada
localização
dos pontosde captação,canaisadutores,vazãonecessária
versusai-s=
irrigadapor cadacaptação
ou canal,bemcomodosvolumesa seremreservados
atravésde reservaic;-ir-r,
versusáreairrigadaporcadabarragem;
- Çuê,conformeacordoscom o Comitêde Gerenciamento
da BaciaHidrográfica
do rio Sanl.:
Mariae o grupode responsáveis
técnicospelasinformações
cadastrais,
o cronograma
de cadastrameni,-i
dospropr:ietários
de barragemlocalizadas
na baciado rio SantaMariaque se inicioudia27-deiunnoc=
2008 seestendeu
até 15dejulhodejuthode 2010;
-a necessidade
de atualizaros estudosde disponibilidade
na BaciaHidrográfica
do rio San:-=
Maria,considerando
tambémos volumesreservados
atravésdasbarragens;
- o nãoatendimento
ao prazode até 28 de fevereirode 2010,paraquetodosos proprietár:.:,
de barragem,independendo
do porte,providenciassem
a instrução
de processo
de outorgareferenrer,
reseruação
de água;
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Resolve
AÉ. 10 - Outorgarde forma precáriae mediantecadastroos usuários,proprietários
de barraqe:-:;
constantes
da tabelaanexa,parareservação
de águaatravésde barragens.
AÊ. 20 - A presenteautorização
processc:
será revistano prazode seis mesescompatibilizando
para regularizaSode barragensconformetermosde referênciacom os ora outorcac,::instruítCos
mediante
cadastro
sobpenade revogação
dasoutorgasconcedidas,
Alt. 30 Aquelesusuáriosque não tivereminstruídoprocessos
de regularização,
conformecitadc::,'
artigosegundo
terãosuaoutorgarevogada,
poderáser suspensa
Aft. 40 - Estaautorização
nos casosde conflitoentreusuários
ou de informacôe.r
contraditórias
ao queconstano cadastro.
AÉ' 60 - A presenteautorização
é concedida
em caráterprecáriopodendoser revogadaa quaicL:o.
momento
e nãodispensa
nemsubstitui
as demaislicenças
ambientais,
alvarás
ou certidões
de quaicur,
pelaslegislações
natureza
exigidas
Municipal,
Estadual
ou Federal.
AÉ. 70 - EstaPortariaentraráem vigorna datade suapublicação,
terávalidadeaté 31 julhode 2ú11.,
revogaa PortariaDRHno 335/2010
de 31 de marçode 2010.
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