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PORTARIA DRHS Nº 13/2021
A Diretora Interina do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento - DRHS da Secretaria
do Meio Ambiente e Infraestrutura, no uso de suas atribuições legais e em cumprimento aos dispositivos
da letra “a”, inciso II, do artigo 11 e do parágrafo 1º do artigo 29 da Lei Estadual no 10.350, de 30 de
dezembro de 1994, regulamentado pelo Decreto no 37.033, de 21 de novembro de 1996 e à vista da
Portaria SEMA no 007/03, de 04 de fevereiro de 2003, e
Considerando:
- o consubstanciado no Processo Administrativo Eletrônico n° 20/0500-0002127-5;
- que a bacia do Rio dos Sinos é considerada bacia especial pelo disposto no artigo 20 do Decreto Estadual
n° 37.033/96;
- que no ano de 2005, foram realizados estudos de disponibilidade na bacia do Rio dos Sinos que
apontaram insuficiência hídrica;
- a recomendação do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos – Comitesinos,
encaminhada ao DRH, em 27 de fevereiro de 2006, para a regularização dos irrigantes da parte alta da
bacia, tendo como base técnica os estudos realizados, que recomendam um consumo de 9.000 m³/ha com
o objetivo do atendimento de todas as demandas;
- que no ano de 2008 foi feita uma revisão destas outorgas, considerando os usuários irregulares quanto à
outorga (que nunca haviam solicitado este instrumento) e aqueles que iniciaram o processo de outorga e
não deram continuidade, mesmo tendo uma vazão reservada desde 2006;
- os novos estudos de disponibilidade hídrica realizados dentro do Plano de Bacia, finalizados em junho de
2014;
- a deliberação CBHSINOS n° 065/15, para regularização da atividade produtiva quanto à outorga de
direito de uso da água;
- a atualização do balanço hídrico da Bacia do Rio dos Sinos realizada pelo DRHS em abril de 2017;
- o novo cadastro de irrigantes e balanço hídrico contratados pela Associação dos Arrozeiros de Santo
Antônio da Patrulha em parceria com o Comitesinos abrangendo a parte alta da Bacia do Rio dos Sinos;
- o novo sistema digital sobre outorga de direito de uso de água do SIOUT RS, que está implantado e
sendo constantemente atualizado;
- a decisão conjunta entre DRHS/SEMA, FEPAM, Ministério Público e Comitesinos;
- que todos os usuários constantes da tabela anexa estão cadastrados e ativos no SIOUT RS;
- a reunião realizada em 13 de julho de 2017, ratificando a tabela anexa e seu reflexo no balanço hídrico
da bacia;
- carta e condicionantes para a renovação das outorgas da parte alta do Rio dos Sinos, apresentada pela
Associação dos Arrozeiros de Santo Antônio da Patrulha, com a ciência do Comitesinos, de 01 de
setembro de 2021.
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RESOLVE:

Art. 1 - Conceder de forma precária Outorga de uso de água, mediante comprovante de cadastro no

Sistema de Outorga de Água do Rio Grande do Sul – SIOUT RS, aos usuários constantes da tabela I
anexa, para captação e derivação de água superficial na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos em um
regime de bombeamento de 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias da semana, num período de 100
(cem) dias contados a partir do início do bombeamento, considerando o consumo de 9000 m³/ha.

Art. 2 - Fica estipulado o prazo máximo de 60 dias corridos a partir da publicação desta Portaria, para
entrega de Projeto Executivo, constando metas, cronograma, mensurando os impactos à jusante dos pontos
de captações quanto a disponibilidade hídrica e qualidade da água, e prazos para cumprimento e
comprovação das condicionantes previstas no documento “Condicionantes para Renovação das Outorgas
dos Produtores de Arroz da Bacia do Rio dos Sinos”, estabelecidas pela Associação de Arrozeiros de
Santo Antônio da Patrulha, com ciência do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos – Comitesinos, acompanhado de Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART do(s)
profissional(is) responsável(is).

Art. 3 - Fica estipulado o prazo máximo de 180 dias corridos a partir da publicação desta Portaria para
que os usuários de água da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos constantes na tabela I anexa e cadastrados
junto ao SIOUT RS realizem o envio dos processos para análise junto ao SIOUT RS.
§ 1º Entende-se como envio para análise, processos de solicitação de outorga ou sua dispensa com status
“Processo aguardando início da análise técnica” ou “Processo em análise técnica” ou “Processo
aguardando alterações de dados inconsistentes ou entrega documentos por parte do usuário de água ou
operador”.
§ 2º Os cadastros realizados anteriormente serão considerados válidos para fins de instrução de processo
de solicitação de outorga ou dispensa de outorga, não necessitando a repetição do cadastro.
§ 3º Aos usuários que não ingressarem com a solicitação de outorga ou sua dispensa para a finalidade do
caput deste artigo serão aplicadas as penalidades previstas no Decreto Estadual Nº 55.374/2020.

Art. 4 - Com o deferimento da solicitação de Outorga, a regularidade será obtida por meio da emissão da
respectiva portaria no SIOUT RS. Em caso de indeferimento do processo analisado no SIOUT RS, a
regularidade é mantida por meio da presente portaria precária, desde que o usuário de água instrua um
novo processo no SIOUT RS.

Art. 5 – Após publicação desta portaria, qualquer nova solicitação de Outorga deverá ser por meio de
cadastro e instrução de processo no SIOUT RS, conforme estabelece Portaria SEMA nº 110/2018, que
institui sua obrigatoriedade para procedimentos administrativos relacionados ao uso dos recursos hídricos
sob a gestão do Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 6 - Em caso de escassez de água, que implique no comprometimento do abastecimento público,
deverão ser atendidas as deliberações do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio dos
Sinos naquilo que se refere aos acordos de bombeamento.
Parágrafo único – O descumprimento do disposto neste artigo implicará na suspensão desta Portaria e no
imediato lacre da (s) bomba (s) sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas em lei.
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Art. 7 - A presente autorização é concedida em caráter precário podendo ser revogada a qualquer
momento e não dispensa nem substitui as demais licenças ambientais, alvarás ou certidões de qualquer
natureza exigidas pelas legislações Municipal, Estadual ou Federal.

Art. 8 - Esta Portaria tem validade de 1 (um) ano e entrará em vigor na data de sua publicação.
Porto Alegre, 06 de outubro de 2021.

Patricia Moreira Cardoso
Diretora Interina do Departamento de Gestão de Recursos Hídricos e Saneamento - DRHS
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