M;
ESTADODO RIO GRANDEDO SUL
DO MEIOAMBIENTE
SECRETARIA
DEPARTAMENTODE RECURSOSHÍDRICOS

PORTARTA
DRH NO336/2010
do MeioAmbiente,no usode suas
Hídricosda Secretaria
de Recursos
O Diretordo Departamento
"a',
10
incisoII, do artigo11e do parágrafo
da letra
aosdispositivos
legaise em cumprimento
atribuições
pelo
Decreto
no
do artigo29 da Lei Estadualno. 10.350de 30 de dezembrode 1994,regulamentado
2003,
de
fevereiro
de
de 04
SEMAno007103
de 1996e à vistada Portaria
37.033de 21de novembro

Considerando
- a recomendação
do Comitêdo rio SantaMariano 0L107de,entreoutros,concederoutorga
processo
de
produtores
que utilizamrecursoshídricose não encaminharam
em caráterprecárioaos
de outorgaatéoutubrode 2005;
solicitação
- que a baciado rio SantaMariaé tratadacomouma baciaespecialpor se enquadrarno
dispostono artigo20 do DecretoEstadualno37.033196;
- que apósa concessão
e
a estudosde disponibilidade
das outorgasem 2006,obedecendo
que
produtores
haviam
irrigada
aos
área
critériosde redu$o do volumee conseqüente
estabelecendo
que algunsusuárioshaviam
de outorgajunto ao DRH,verificou-se
de solicitação
instruídoprocesso
para
irrigada,
sem
considerarsuasreseruas
a
ser
a
área
atender
toda
volumesde captação
demandado
atravésde barragens;
- a baixaconfiabilidade
dos cadastrosexistentesno DRHque é um fator que dificultaa
plantio,fez-senecessário
de todosos usuários
por
um recadastramento
quantificação
volume
área
de
de
quanto
precisas
à localização
de
informações
vistas
Maria,
com
a
obtenção
rio
Santa
da baciado
versusáreairrigadapor cada
georreferenciada
dospontosde captação,canaisadutores,vazãonecessária
versusárea
atravésde reseruatórios
captaçãoou canal,bem como dos volumesa seremreseruados
irrigadaporcadabarragem;
- que, conformeacordoscom o ComitêSantaMariae o grupode responsáveis
técnicospelas
da baciado rio SantaMariaque se
dosusuários
de cadastramento
cadastrais,
o cronograma
informações
até 15de julhode 2009,
inicioudia27 dejunhode 2008,e se estendeu
- a necessidade
de mediçãode vazão nas seções
da implantaçãode equipamentos
a vazão
bemcomomonitorando
e disponibilidade
demandas
de referênciacompatibilizando
hidrológicas
de referência;
- a necessidade
de mediçãode vazãona
de firmarconvênioparaoperaros equipamentos
baciado rio SantaMaria;
na baciado rio SantaMaria.
atualizar
os estudosde disponibilidade
a necessidade
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RESOLVE

mediante
AÉ. 10 - Ficam prorrogadasaté 31 de março de 2011 as outorgasprecárias,concedidas,
para
da tabelaanexa,
captaçãoe
cadastroconformePortariaDRHno 1155/09, aos usuáriosconstantes
de 24 horas
na baciado rio SantaMarlaem um regimede bombeamento
de águasuperficial
derivação
por dia,7 (sete)diasda semana,num períodode 100diascontados
a partirdo iníciodo bombeamento,
no
o consumo
médioe áreairrigadainformada cadastro.
considerando
-Em
público,
do abastecimento
casode escassez
de água,que impliqueno comprometimento
AÉ. 20
da BaciaHidrográfica
do rio Santa
as deliberações
do Comitêde Gerenciamento
deverãoser atendidas
Marianaquiloquese refereaosacordos
de bombeamento
destaPoftariae no
do dispostonesteartigoimplicarána suspensão
ParágrafoÚnico- O descumprimento
previstas
em lei,
dasdemaispenalidades
imediatolacreda (s) bomba(s) semprejuÍzo
da aplicação
de outrosusos,nos casosde
AÉ. 30 - Estaautorizaçãopoderáser suspensano casoda constatação
contraditórias
ao queconstano cadastro.
estiagemou de informações
AÊ. 40 - A presenteautorizaçãoé concedidaem caráterprecáriopodendoser revogadaa qualquer
de qualquer
nemsubstituias demaislicençsambientais,
alvarásou certidões
momentoe nãodispensa
pelaslegislações
Federal.
exigidas
Municipal,
Estadualou
natureza
AÍt. 60 - EstaPortariaentraráem vigorna datade suapublicafro.

PortoAlegre,31 de marçode 2010

Seçretaria do Meio Ambietrte - SEMA, Rua Crlos Chagas, 55 - I I o mdar - Sala 1 109 CEP- 90030-020 Porto Alegre/RS

