ESTADODO RIO GRANDEDO SUL
SECRETARIA
DO MEIOAMBIENTE
DEPARTAMENTO
HÍDRICOS
DERECURSOS

PORTARIADRFINO652I2OLO
O Diretordo Departamento
de Recursos
no usode sui-.
Hídricos
da Secretaria
do MeioAmbiente,
atribuições
legaise em cumprimento
aosdispositivos
da letra"a', incisoII, do artigo11e do parágrai,::.
pelo Decretci;
do artigo29 da Lei Estadualno. 10.350de 30 de dezembrode 1994,regulamentado
37.033de 21de novembro
de 1996e à vistada Portaria
SEMAno007103
de 04 de fevereirode 2003,

Considerando
- a recomendação
do Comitêde Gerenciamento
;,::
da BaciaHidrográfica
do rio Santa[Vl3;i3
01107de, entre outros,concederoutorgaem caráterprecárioaos produtoresque utilizamrecursc:
processo
hftCricos
e nãoencaminharam
de solicitação
de outorgaaté outubrode 2005;
- que a BaciaHidrográfica
do rio SantaMariaé tratadacomouma baciaespecialpor s:
no dispostono artigo20 do DecretoEstadual
enquadrar
n,o37,033/96;
- que apósa concessão
das outorgasem 2006,obedecendo
a estudosde disponibilidace
hídricae estabelecendo
critériosde reduçãodo volumee conseqüente
áreairrigada,aosprodutores
ou€
haviaminstruídoprocessode solicitação
que algunsusuai;-.,
de outorgajunto ao DRH,verificou-se
haviamdemandado
volumesde captaçãoparaatendertoda a áreaa ser irrigada,semconsiderar
::r:.
reseruas
atravésde barragens;
- a baixaconfiabilidade
dos cadastrosexistentesno DRH,que é um fator que dificuitar,
quantificação
de volumepor áreade plantio,fez-senecessário
um recadastramento
de todosos usuari*:
da BaciaHidrográfica
precisasguanrc:.
do rio SantaMaria,com vistasa obtençãode informações
georreferenciada
localização
dos pontosde captação,canaisadutores,vazãonecessária
versusatirrigadapor cadacaptação
ou canal,bemcomodosvolumesa seremreservados
atravésde reservaror:r.-.
versusáreairrigadaporcadabarragem;
- que,conformeacordoscomo Comitêde Gerenciamento
da BaciaHidrográfica
do rio San::
grupo
Mariae o
de responsáveis
técnicospelasinforrnações
cadastrais,
o cronograma
de cadastrameni,*.
dosusuários
da baciado rio SantaMariaquese inicioudia27de junhode 2008,e se estendeu
até 1-cC;
julhode 2009;
a necessidade
da implantaçãode equipamentos
de mediçãode vazão-nassecc=*=
hidrológicas
de referênciacompatibilizando
demandas
e disponibilidade
hídrica,bemcomomonitorando
:
vazãode referência;
a necessidade
de firmarconvênioparaoperaros equipamentos
de mediçãode vazãor:.
BaciaHidrográfica
do rio SantaMaria;
- a necessidade
atualizaros estudosde disponibilidade
hídricana BaciaHidrográfica
oo iÌ,:-l
SantaMariae a revisãoe consolidação
do cadastro
até a datade 15dejulhode 2010;
Resolve
rA|t.10 - Alterara tabelaanexaà PortariaDRHo 33612010
de 31de marçode 2010,queprorrogaaiÊ-de marçode 2011,as outorgasprecárias,
concedidas
mediantecadastro,paracaptação
e derivação
c=
águasuperficial
na baciado rio SantaMaria,em um regimede bombeamento
de 24 horaspor dia. ':--=
Secr-e.taria
do Meio AmÌriente- SEMA. Rua CarlosChagas.55 - 11" andar Sala I ì09 CEP- 90030-020porto AlesreiRs

diasda semana,num períodode 100diascontadosa partirdo iníciodo bombeamento,
::
considerancic
consumo
no cadastro.
médioe áreairrigadainformada
Art. 20 ' Osusuários
passam
outorgados
a constarda Portaria
336/2010conforme
tabelaanexa.
Art. 30' EstaPoftariaentraráem vigorna datade suapublicação.
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