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e em atendimento ao Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do 
Peixe Paranapanema - BPP:

Fica revogada a Portaria DAEE n. 2778 de 12-12-2012, que 
autorizou a Expresso de Prata Ltda, CNPJ n. 45.007.937/0041-
14, localizada na Av. Reverendo Álvaro Simões, 1.400, Parque 
São Jorge, no município de Marília, pelo prazo de 05 anos, a 
captar água do Aquífero Formação Marília, Poço Local 001 - 
DAEE n. 183-0049, às Coordenadas UTM (Km) N 7.540,95 e e 
610,76 MC 51.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução 7385, de 16-8-2017

Dispõe sobre a eleição para a composição da lista 
tríplice para a escolha do(a) Reitor(a) e do(a) Vice-
Reitor(a) da Universidade de São Paulo

O Reitor da Universidade de São Paulo, tendo em vista o 
deliberado pela Comissão de Legislação e Recursos em sessão 
realizada em 16-08-2017, baixa a seguinte resolução:

I – Das Disposições Gerais
Artigo 1º – A eleição para composição da lista tríplice de 

chapas para escolha do(a) Reitor(a) e do(a) Vice-Reitor(a) será 
realizada, em turno único, no dia 30-10-2017, das 9h às 18h, em 
escrutínio secreto, por meio de sistema eletrônico de votação 
e totalização de votos, podendo, em caráter excepcional, ser 
utilizado sistema de votação convencional, de acordo com as 
regras dos artigos 13 a 18 desta Resolução.

Parágrafo único – Caracteriza excepcionalidade, para os 
termos mencionados no caput deste artigo:

a) e-mail desatualizado;
b) não recebimento da senha de votação via e-mail;
c) dificuldade de acesso à internet.
Artigo 2º - A condução do processo eleitoral ficará a cargo 

de uma Comissão Eleitoral, constituída mediante Portaria do 
Reitor.

Artigo 3º – A Secretaria Geral receberá de 15 de setembro até 
as 18h do dia 22-09-2017, no endereço eletrônico eleicao2017@
usp.br, o pedido de inscrição por chapas de Professores(as) 
Titulares da USP, candidatos(as) a Reitor(a) e Vice-Reitor(a), em 
formulário próprio, encontrável na página www.usp.br/secretaria, 
acompanhado dos seguintes documentos:

a) programa de gestão a ser implementado;
b) súmula biográfica destacando os aspectos relevantes 

para o cargo, de no máximo 2.600 toques, incluído espaços;
c) declaração de desincompatibilização a que faz referência 

o §2º infra, quando for o caso.
§1º – Não poderá ser votado o(a) docente que, na data da 

eleição, estiver suspenso em razão de infração disciplinar ou 
afastado de suas funções na Universidade para exercer cargo, 
emprego ou função em órgão externo à USP.

§2º – O(A) candidato(a) que exercer função de Direção ou 
Chefia deverá, a partir do pedido de inscrição, desincompatibili-
zar-se, afastando-se daquelas funções em favor de seu substitu-
to legal, até o encerramento do processo eleitoral.

§3º – A Comissão Eleitoral divulgará, às 17h do dia 25-09-
2017, no sítio da Secretaria Geral, a lista das chapas que tiverem 
seus pedidos de inscrição deferidos, assim como as razões de 
eventual indeferimento.

§4º – Eventuais recursos relativos ao indeferimento de 
inscrição deverão ser encaminhados à Secretaria Geral, no 
endereço eletrônico eleicao2017@usp.br, até as 12h do dia 
28-09-2017, sendo decididos pela Comissão Eleitoral.

§5º - A decisão da Comissão Eleitoral será divulgada no sítio 
da Secretaria Geral no dia 29-09-2017 e publicada no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo de 30-09-2017.

Artigo 4º - A Comissão Eleitoral organizará, entre os dias 02 
e 20 de outubro p.f, pelo menos três debates públicos entre os 
candidatos, sendo pelo menos um no campus da Capital e pelo 
menos dois nos campi do interior.

Artigo 5º - Será facultado a cada chapa o envio, pela 
Superintendência de Tecnologia da Informação, de até três 
mensagens eletrônicas à comunidade USP, a partir da data do 
deferimento de sua inscrição até o dia 16-10-2017.

Artigo 6º – A Assembleia Universitária será constituída 
pelo Conselho Universitário, pelos Conselhos Centrais, pelas 
Congregações das Unidades e pelos Conselhos Deliberativos 
dos Museus e dos Institutos Especializados, obedecidas as 
seguintes normas:

I- o eleitor que pertencer a mais de um Colegiado votará 
uma única vez e na qualidade de membro do Colegiado de 
maior hierarquia;

II- o eleitor que detiver mais de uma qualidade no âmbito 
da Congregação ou do Conselho Deliberativo votará uma única 
vez pela categoria de maior hierarquia;

III- o eleitor que pertencer a mais de um Colegiado será 
substituído, no seu impedimento, pelo suplente no Colegiado de 
maior hierarquia e, no impedimento deste, pelo seu suplente no 
Colegiado de hierarquia imediatamente inferior.

§1º – Para os fins previstos neste artigo, a hierarquia de 
Colegiados e categorias observará a seguinte ordem:

1- Membro do Conselho Universitário;
2- Membro dos Conselhos Centrais;
3- Presidente de Comissões previstas no art. 44 e parágrafo 

único, do Estatuto da USP;
4- Membro da Congregação ou Conselhos Deliberativos de 

Museus e Institutos Especializados mais antiga(o);
5- Chefe de Departamento;
6- Representante de categoria na Congregação ou Conse-

lhos Deliberativos de Museus e Institutos Especializados.
§2º – Não poderá votar o(a) eleitor(a) que, na data da 

eleição, estiver suspenso em razão de infração disciplinar, 
aplicando-se o disposto no inciso III, conforme o caso.

§3º – Não poderá votar, ainda, o(a) docente ou o(a) 
servidor(a) técnico e administrativo que, na data da eleição, 
estiver afastado de suas funções na Universidade para exercer 
cargo, emprego ou função em órgão externo à USP, aplicando-se 
o disposto no inciso III, conforme o caso.

Artigo 7º – Compete à Secretaria Geral, com o apoio com-
putacional da Superintendência de Tecnologia da Informação, 
organizar o processo eleitoral, nos termos desta Resolução.

§1º – A Secretaria Geral encaminhará à Comissão Eleitoral, 
até o dia 01-09-2017, memorial técnico descritivo elabora-
do pela Superintendência de Tecnologia da Informação, com 
detalhamento dos procedimentos envolvidos na consulta e na 
votação eletrônica de que trata a presente Resolução.

§2º – As Unidades, Museus e Institutos Especializados 
deverão fornecer à Secretaria Geral, até o dia 16-10-2017, a 
relação dos seus eleitores, com mandatos vigentes no dia da 
eleição, indicando a categoria que representam na Congregação 
ou Conselho Deliberativo e os respectivos mandatos.

§3º – Os docentes, discentes ou servidores técnicos e admi-
nistrativos que adquirirem a condição de eleitor, nos termos do 
caput do artigo 6º supra, após 16-10-2017, deverão exercer seu 
direito de voto conforme o previsto no §5º infra.

§4º – Na hipótese de impedimento de eleitor(a) após 
16-10-2017, aplicar-se-á o disposto no inciso III, do artigo 6º, 
conforme o caso.

§5º – Na hipótese a que se refere o parágrafo anterior, 
o(a) eleitor(a) deverá utilizar apenas o sistema de votação con-

- Comprovação que o empreendimento/propriedade dispõe 
de rede pública de abastecimento de água, mediante cópia da 
conta de água recente;

- Cronograma de desativação do poço;
- Procuração atualizada nomeando o representante legal 

que responde pelo processo de desativação;
- Relatório fotográfico do poço comprovando a retirada dos 

equipamentos de bombeamento e deverá ser lacrado com chapa 
de aço soldado ou tampa rosqueável com cadeados, conforme 
estabelece os itens 7, 7.1 e 7.1.1 da Instrução Técnica DPO n. 
006, atualizada em 14-12-2015. O poço poderá ser mantido 
desativado pelo prazo de até 3 (três) anos, após este prazo o 
usuário deverá comunicar ao DAEE caso resolva retomar o uso 
do recurso hídrico, desativar definitivamente (tamponamento) 
ou apresentar justificativa para solicitação da prorrogação do 
prazo da desativação temporária. Informamos ainda que o 
uso sem a respectiva outorga de direito de uso é considerado 
infração e estará sujeito às penalidades previstas na Portaria 
DAEE 01 de 02/01/98.

“INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 16-08-2017. ”
Referência:
- Interessado: GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
- CPF: 016.425.908-27
- Município: LIMEIRA
- Autos DAEE n. 9818819, Vol. 002
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/17, 

nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, o Despacho da 
Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 25-05-2017, 
e o memorando circular/001/Sup/2017, fica(m) indeferido(s) o(s) 
seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 7.509 - 29-03-2016 - Poço Local 001 - Aquí-
fero Tubarão Chácara Rainha, Bairro Pires - Coord. UTM (Km) N 
7.502,87 – E 263,52 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após apresentação de:
- Novo Requerimento de Outorga de Direito de Uso para 

Captação de Água Subterrânea - Anexo 10 - B, da Instrução 
Técnica DPO n. 10, de 30-05-2017, devidamente preenchido e 
assinado pelo proprietário/requerente, tendo em vista à mudan-
ça da legislação e a alteração do Termo de Compromisso, deverá 
ser apresentado o Anexo citado;

- Comprovante de recolhimento da taxa de emolumentos 
de outorga, referente ao uso solicitado, de acordo com o Anexo 
10 - H - Tabela de Taxas para Análise e Expedição de Outorgas, 
da Instrução Técnica DPO n. 10, de 30-05-2017.

“INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/
INTERFERÊNCIAS do DAEE de 16-08-2017. ”

Referência:
- Interessado: GILBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
- CPF: 016.425.908-27
- Município: LIMEIRA
- Autos DAEE n. 9818819, Vol. 002
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1631/17, 

nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, o Despacho da 
Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 25-05-2017, 
e o memorando circular/001/Sup/2017, fica(m) indeferido(s) o(s) 
seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 9027 - 29-03-2016 - Captação Superficial-
-Bacia do Afluente do Ribeirão da Água da Serra (Lençol 
Freático) Rodovia Deputado Laercio Corte, s/n, Chácara N. S. 
Aparecida, Bairro Geada - Coord. UTM (Km) N 7.500,63 – E 
246,98 – MC 45;

N. Protocolo 9027 - 29-03-2016 – Reservação - Bacia do 
Afluente do Ribeirão da Água da Serra (Lençol Freático)Rodovia 
Deputado Laercio Corte, s/n, Chácara N. S. Aparecida, Bairro 
Geada - Coord. UTM (Km) N 7.500,63 – E 246,97 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após apresentação de:
- Novo Requerimento de Dispensa de Outorga - Anexo da 

Portaria DAEE n. 1.631, de 30-05-2017, devidamente preenchido 
para a captação superficial e o tanque de acumulação, devida-
mente preenchido com as coordenadas geográficas corretas 
(Graus, minutos e segundos) e assinado pelo proprietário/reque-
rente, tendo em vista à mudança da legislação e a alteração do 
Termo de Compromisso, deverá ser apresentado o Anexo citado.

- Relatório fotográfico da captação superficial comprovando 
a instalação de dispositivo registrador de volume (hidrômetro), 
de acordo com item 7.1.2, alínea “a”, da Instrução Técnica DPO 
n. 09, de 30-05-2017.

 Despacho do Superintendente, de 16-8-2017
Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto 

n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 
6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 
7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria 
D.A.EE n.717 de 12/12/96,

Tornar sem efeito a Publicação do D.O. de 16-08-2017
À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto Estadual 41.258 de 

31/10/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 
18-04-2016, do(s) Requerimento(s) apresentado(s) pelo JARED 
MOHAMED AHMAD 30872729818, CNPJ 24.705.387/0001-40, 
na Diretoria da Bacia do Baixo Tietê, em 01-11-2016 e do Parecer 
Técnico contido nos autos DAEE 9708738, autorizo a DISPENSA 
DE OUTORGA do(s) uso(s) / interferência(s) em recurso(s) 
hídrico(s) no Lava Rápido São Lourenço, Rua São Lourenço, 
310, Centro, no município de MATÃO, para fins de atendimento 
sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local-001 DAEE 141-0199 - Aqüífero Grupo Bauru 
- Coord UTM (Km) - N 7.609,35 – E 772,43 – MC 51 – Vazão 
10,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorre-
rem as situações previstas nos artigos 6º e 10º da Portaria DAEE 
2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18-04-2016;

II - Esta Dispensa não isenta o usuário, do cumprimento da 
legislação ambiental e de uso e ocupação do solo.

 Extrato de Encerramento de Convênio
Termo de Encerramento de Convênio 2017/33/00108.9 de 

16-08-2017
Processo 9707273/2017 - 3º Vol - DAEE.
Convenentes – DAEE e Prefeitura Municipal de Mirandopolis.
Parecer: Informação SAU 0605/2017 (fls. 884/888), de 

13-07-2017.
Objeto: Termo de encerramento ao convênio 

2014/33/00240.9, de 28-11-2014, celebrado entre o Departa-
mento de Águas e Energia Elétrica - DAEE e o Município de 
Mirandopolis, Visando os Serviços de Desassoreamento da 
Represa São Lourenço e da Represa Santa Helena, no Município.

Valor – Dá-se ao presente convênio o valor de R$ 
1.364.304,84, sendo que a contribuição financeira do Depar-
tamento, para execução deste convênio é de R$ 1.057.745,54, 
correndo a despesa à conta da rubrica 001.001.001, elemento 
4.4.40.51-10, do Programa 18.544.3905.1596-0000, do seu 
Orçamento Programa do exercício de 2014, e a contribuição do 
municipio de R$ 306.559,30, que oneraram o seu Orçamento 
Programa.

Data de Assinatura do Presente Termo de Encerramento: 
16-08-2017.

 Retirratificação do D.O. de 16-8-2017
Processo DAEE n. 9309387- Despacho do(a) Diretor(a) Da 

Diretoria da Bacia do Pardo Grande, de 8-8-2017 - Declaração de 
Dispensa de Outorga DDO/BPG n. 24/17 Onde se lê: - Poço Local 
001... Leia-se: - Poço Local 001 – DAEE 063-0132...

 Despacho do Superintendente, de 16-8-2017
Revogação. Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do 

Decreto n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da 
Lei 6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 
7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria 
D.A.EE n.717 de 12/12/96,

Referência:
Autos DAEE n. 9403427
À vista do § único do Artigo 8. do Decreto Estadual 41.258 

de 01/11/96, do Artigo 11 da Portaria DAEE n. 717 de 12/12/96 

e externa (borda) de 0,10 m, de acordo com item 14.7 – Poços 
Escavados (Cacimbas e Cisternas) e Ponteiras, da Instrução 
Técnica DPO n. 10, de 30-05-2017. Além disso, a documentação 
fotográfica deverá comprovar as boas condições de limpeza no 
entorno do(s) poço(s).

“INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/
INTERFERÊNCIAS do DAEE de 16-08-2017. ”

Referência:
- Interessado: LEANDRO EDUARDO DE SOUSA
- CPF: 147.391.538-40
- Endereço: Estrada de Servidão, Bairro Barnabés - Municí-

pio: JUQUITIBA
- Autos DAEE n. 9501869
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1631/17, 

nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, o Parecer Técnico 
da Diretoria da Bacia do Ribeira e Litoral Sul - BRB/BRR n. 100, 
de 09-03-2017, e o memorando circular/001/Sup/2017, fica(m) 
indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 27.259 - 19-10-2016 - Poço Local: 001 - Aquífe-
ro Freático - Coord. UTM (Km) N 7.345,55 – E 283,60 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após apresentação de:
- Requerimento de Dispensa de Outorga - Anexo da Portaria 

DAEE n. 1.631, de 30-05-2017, devidamente preenchido e assi-
nado pelo proprietário/requerente;

- Relatório fotográfico do(s) poço(s) cacimba(s) comprovan-
do que o(s) mesmo(s) possui(em) tampa de concreto composta 
preferencialmente de duas partes semicirculares, que proporcio-
nem boa vedação e laje de proteção de concreto, circular com 
no mínimo de 1,00 m de largura e espessura interna de 0,15 m 
e externa (borda) de 0,10 m, de acordo com item 14.7 – Poços 
Escavados (Cacimbas e Cisternas) e Ponteiras, da Instrução 
Técnica DPO n. 10, de 30-05-2017. Além disso, a documentação 
fotográfica deverá comprovar as boas condições de limpeza no 
entorno do(s) poço(s);

- Informação sobre o lançamento de efluentes (esgoto).
“INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 16-08-2017.”
Referência:
- Interessado: FERNANDO APARECIDO DE ANDRADE E 

IRMÃOS
- CPF: 968.126.808-34
- Endereço: Sítio Terra Preta, Estrada Municipal Monte Mor à 

Sumaré, Bairro Cruzeiro ou Taquara Branca - Município: SUMARÉ
- Autos DAEE n. 9800505, Vol. 002
Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE n. 

717/1996, item 7.4 e o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio 
Tietê - BMT/BMR, de 24-07-2017, fica indeferido o requerimento 
abaixo, em razão que este barramento já encontra-se outorgado 
através da Portaria DAEE n. 699, de 22-10-1998 válida até 2028.

N. Protocolo 10/2006 - 21-03-2006 – Barramento - Córrego 
dos Baços - Coord. UTM (Km) N 7.467,75 – E 266,68 – MC 45.

“INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/
INTERFERÊNCIAS do DAEE de 16-08-2017.”

Referência:
- Interessado: CENTRO DE PREVENÇÃO E REABILITAÇÃO DE 

VIDAS DE ITATIBA - DESAFIO JOVEM
- CNPJ: 02.105.707/0001-98
- Endereço: Gleba 05, Remanescente Fazenda dos Pereiras, 

Bairro Vivenda do Engenho D’Água
- Município: ITATIBA
- Autos DAEE n. 9806913
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1631/17, 

nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, o Despacho da 
Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/BMR, de 25-05-2017, 
e o memorando circular/001/Sup/2017, fica(m) indeferido(s) o(s) 
seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 4.497 - 24-05-2013 - Poço Local: 001 – MC 45.
O processo poderá ser retomado após apresentação de:
- Novo Requerimento de Dispensa de Outorga - Anexo da 

Portaria DAEE 1.631, de 30-05-2017, devidamente preenchido 
com as coordenadas geográficas (graus, minutos e segundos) 
corretas e assinado pelo proprietário/requerente, devido à 
mudança da legislação e a alteração do Termo de Compromisso, 
deverá ser apresentado o Anexo citado;

- Informação sobre o descarte de efluentes do empreen-
dimento e se for objeto de outorga/cadastro, apresentar docu-
mentação conforme estabelece a Portaria DAEE n. 1630/2017 ou 
caso seja uso insignificante enquadra-se na

Portaria DAEE n. 1631 de 30-05-2017.
“INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 16-08-2017. ”
Referência:
- Interessado: PEDREIRA FAZENDA VELHA
- CNPJ: 43.249.366/0001-01
- Endereço: Estrada Municipal Rodolfo Kivits, s/n.º, Fazenda 

Velha - Município: NOVA ODESSA
- Autos DAEE 9807063, Vol. 002
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE 1630/17, 

nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, o Despacho da 
Diretoria da Bacia do Médio Tietê – BMT/BMT, de 02-03-2017, 
e o memorando circular/001/Sup/2017, fica(m) indeferido(s) o(s) 
seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 319 - 16-01-2013 - Captação Superficial - 
Afluente do Córrego Recanto - Coord. UTM (Km) N 7.476,60 – E 
260,84 – MC 45;

N. Protocolo 320 - 16-01-2013 – Barramento - Afluente 
do Córrego Recanto - Coord. UTM (Km) N 7.476,60 – E 260,84 
– MC 45.

O processo poderá ser retomado após apresentação de:
- Requerimento de Outorga de Direito de Uso para Capta-

ção de Água Superficial - Anexo 9 - A, da Instrução Técnica DPO 
n. 09, de 30-05-2017, devidamente preenchido e assinado pelo 
proprietário/requerente;

- Relatório de Caracterização da Captação (ReCap), confor-
me alínea “b”, do item 6.1.2, da Instrução Técnica DPO n. 10, de 
30-05-2017, tendo em vista que o Relatório de Avaliação e Efici-
ência - RAE protocolado possui inconsistências técnicas e devido 
à mudança da legislação, deverá ser substituído pelo ReCap;

- Requerimento de Outorga de Direito de Uso para Barra-
mento - Anexo 9 - D, da Instrução Técnica DPO n. 09, de 30-05-
2017, devidamente preenchido e assinado pelo proprietário/
requerente;

- Planta de locação geral das obras (maciço e estruturas 
hidráulicas) e do reservatório, de acordo com item 5.2.1.9. - 
Desenhos, da Instrução Técnica DPO 11, de 30-05-2017;

- Complementar a taxa de emolumentos de outorgas, de 
acordo com o Anexo 09 - O - Tabela de Taxas para Análise e 
Expedição de Outorgas, da Instrução Técnica DPO n. 09, de 
30-05-2017.

“INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 16-08-2017. ”
Referência:
- Interessado: CONSÓRCIO TECAM - TECNOLOGIA AMBIENTAL
- CNPJ: 08.493.239/0001-52
- Endereço: Avenida das Amoreiras, 6.312, Bairro São João 

- Município: CAMPINAS
- Autos DAEE n. 9814894
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1630/17, 

nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, o Despacho da 
Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT, de 25-05-2017, e o 
memorando circular/001/Sup/2017, fica indeferido o seguinte 
requerimento:

N. Protocolo 9.903 - 24-10-2012 - Poço Local: 001 - Aquífero 
Cristalino – Coord. UTM (Km) N 7.460,12 – E 284,43 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após apresentação de:
- Novo anexo VI - Requerimento de Outorga de Direito de 

Uso, assinalado como desativação, devidamente preenchido 
(coordenadas UTM do ponto de captação, assinalado pelo pro-
prietário/requerente, acompanhado da justificativa para manter 
o poço desativado temporariamente;

- Cópia do RG e CPF do(s) proprietário(s) / requerentes;

de adequação da(s) travessia(s) existente(s) dispensada(s) de 
Outorga por este ato, a(s) mesma(s), deverá(ão) ser objeto de 
pedido de Outorga, nos termos previstos na Norma da Portaria 
DAEE 717/96 e nas Instruções Técnicas DPO de 1 a 4 e suas 
atualizações.

II- Este cadastro não isenta o usuário, do cumprimento da 
legislação federal e estadual ambiental e a legislação municipal 
referente ao uso e ocupação do solo.

À vista da Portaria DAEE 2850 de 21/12/12, reti-ratificada 
em 16-04-2013, do(s) requerimento(s) apresentado(s) pela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, CNPJ 45.787.678/0001-
02, na Diretoria de Bacia do Médio Tietê, e do Parecer Técnico 
contido nos autos DAEE 9820735, em 20-04-2017, autorizo a 
DISPENSA DE OUTORGA da(s) interferência(s), no município de 
VALINHOS, para fins de passagem, conforme abaixo:

- Travessia Aérea TR01(aduelas de concreto de 2,00m x 
2,00m) - Afluente do Ribeirão dos Pinheiros Rua Carlos Pente-
ado Stevenson, Jd. Recanto - Coord UTM (Km) - N 7.457,71 - E 
293,39 - MC 45;

- Travessia Aérea TR02(2 tubos de concreto Ø 0,80m) - 
Afluente do Ribeirão Dois Córregos Alameda Itajubá, próx. a 
Alameda Flávia, Jd. Joapiranga - Coord UTM (Km) - N 7.454,38 
- E 292,26 - MC 45;

- Travessia Aérea TR03(aduelas de concreto de 1,40m x 
2,00m) - afluente do Córrego da Fazenda São Pedro Alameda 
Itajubá, próx. a Alameda Itauna, Jd. Joapiranga - Coord UTM 
(Km) - N 7.456,45 - E 290,82 - MC 45;

- Travessia Aérea TR04(2 tubos de concreto Ø 1,50m) 
- afluente do Córrego da Fazenda São Pedro Rua Antônio 
Felamingo, Bairro Macuco - Coord UTM (Km) - N 7.456,10 - E 
290,24 - MC 45;

- Travessia Aérea TR05(2 tubos de concreto Ø 0,80m) 
- Afluente do Ribeirão dos Pinheiros Rua Angelini Lacava 
Bonanni, Pq. das Colinas - Coord UTM (Km) - N 7.461,70 - E 
297,68 - MC 45;

- Travessia Aérea TR06(tubo de concreto Ø 0,80m) - Afluente 
do Ribeirão dos Pinheiros Avenida Invernada, Pq. Nova Suíça - 
Coord UTM (Km) - N 7.458,09 - E 293,54 - MC 45.

I- Este ato, Dispensa de Outorga acima autorizado, poderá 
ser revisto pelo DAEE, se ocorrer a situação prevista no § 1º do 
artigo 7º da Portaria DAEE 2850 de 21/12/12, reti-ratificada em 
16-04-2013 ou seja, se constatado pelo DAEE a necessidade 
de adequação da(s) travessia(s) existente(s) dispensada(s) de 
Outorga por este ato, a(s) mesma(s), deverá(ão) ser objeto de 
pedido de Outorga, nos termos previstos na Norma da Portaria 
DAEE 717/96 e nas Instruções Técnicas DPO de 1 a 4 e suas 
atualizações.

II- Este cadastro não isenta o usuário, do cumprimento da 
legislação federal e estadual ambiental e a legislação municipal 
referente ao uso e ocupação do solo.

 Despacho do Superintendente, de 16-8-2017
Implantação de Empreendimento
Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto 

n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 
6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 
7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria 
D.A.EE n.717 de 12/12/96,

Á vista do Decreto Estadual n. 41.258 de 31/10/96, da 
Portaria DAEE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria 
de Bacia do Pardo Grande, inserto no autos DAEE 9310562, 
ficam aprovados os estudos com uso e interferência em recursos 
hidricos superficiais, de acordo com o abaixo descrito, com a 
finalidade irrigação, na Faz. Santa Rita, margem direita do Cór. 
da Cachoeirinha ou das Pedras, Zona Rural, Distrito São Benedito 
da Cachoeirinha, no município de ITUVERAVA, requerida pelo 
Sr. ANTÔNIO CLAUDIO PILOTTO, CPF 081.571.818-79, obser-
vadas as disposições legais e regulamentares que disciplinam 
a matéria.

- Captação Superficial - Córrego da Cachoeirinha ou das 
Pedras - Coord UTM (Km) - N 7.756,03 - E 198,95 - MC 45 - 
Vazão 95,00 m3/h - periodo 20 h/d - (todos) d/m;

- Barramento - Córrego da Cachoeirinha ou das Pedras - 
Coord UTM (Km) - N 7.756,03 - E 198,95 - MC 45.

I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso 
e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 
anos da data de sua publicação.

II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer 
a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação 
do solo, e/ou o atendimento a legislação estadual e federal, refe-
rente ao controle de poluição das águas (Lei Estadual 997 e seu 
regulamento), e à proteção ambiental (artigo 2. da Lei 4771/65 
- Código Florestal), para viabilizar este empreendimento.

Á vista do Decreto Estadual n. 41.258 de 31/10/96, da 
Portaria DAEE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria 
de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAEE 9820735, ficam 
aprovados os estudos com interferência em recursos hidricos 
superficiais, de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade 
passagem, no, no município de VALINHOS, requerida pela PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS, CNPJ 45.787.678/0001-02, 
observadas as disposições legais e regulamentares que discipli-
nam a matéria.

- Travessia Intermediária TR01(linha dupla de aduelas de 
2,00m x 2,00m) - Afluente do Córrego da Cachoeira Avenida 
Joaquim Alves Correa, Ponte Alta - Coord UTM (Km) - N 7.454,72 
- E 296,05 - MC 45;

- Travessia Aérea TR02(ponte) - Afluente do Ribeirão dos 
Dois Córregos (nome local: Cór. Ponte Alta) Avenida Joaquim 
Alves Correa, Ponte Alta - Coord UTM (Km) - N 7.456,06 - E 
295,63 - MC 45.

I - Esta autorização não confere a seu titular o direito de uso 
e/ou interferência nos recursos hídricos, tendo validade de até 3 
anos da data de sua publicação.

II - Esta autorização, não desobriga o outorgado, a requerer 
a aprovação municipal, referente à legislação de uso e ocupação 
do solo, e/ou o atendimento a legislação estadual e federal, refe-
rente ao controle de poluição das águas (Lei Estadual 997 e seu 
regulamento), e à proteção ambiental (artigo 2. da Lei 4771/65 
- Código Florestal), para viabilizar este empreendimento.

 Despacho do Superintendente, de 16-8-2017
Informe de Indeferimento
Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto 

n.52.636 de 03/02/71, e à vista do Código de Águas, da Lei 
6.134 de 02/06/88, do Decreto n.32.955 de 07/02/91, da Lei 
7.663 de 30/12/91, do Decreto 41.258 de 31/10/96 e da Portaria 
D.A.EE n.717 de 12/12/96,

“INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/
INTERFERÊNCIAS do DAEE de 14-08-2017. ”

- Referência:
- Interessado: ANTÔNIO JOSÉ LELIS DINIZ JUNQUEIRA
- CPF: 256.184.948-17
- Endereço: Fazenda São Pedro, Estrada Municipal Guaíra 

– Guaritá, Km 7,8, entrar à esquerda + 400 m, Zona Rural, 
Município: GUAÍRA

- Autos DAEE n. 9309940
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1631/17, 

nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, à Informação 
da Diretoria da Bacia do Pardo Grande – BPG/PGR n. 027, de 
13-02-2017 e o memorando circular/001/Sup/2017, fica(m) 
indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 28554 - 08-11-2016 – Poço Local - Coord. UTM 
(Km) N 7.758,35 – E 775,72 – MC 51.

- Novo Requerimento de Dispensa de Outorga - Anexo da 
Portaria DAEE n. 1.631, de 30-05-2017, devidamente preenchido 
e assinado pelo proprietário/requerente.

- Relatório fotográfico do(s) poço(s) cacimba(s) comprovan-
do que o(s) mesmo(s) possui(em) tampa de concreto composta 
preferencialmente de duas partes semicirculares, que proporcio-
nem boa vedação e laje de proteção de concreto, circular com 
no mínimo de 1,00 m de largura e espessura interna de 0,15 m 
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