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 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE 
ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Comunicado
O Coordenador de Administração Geral da Universidade de 

São Paulo, nos termos da Resolução USP - 7.350, de 6-6-2017, 
publicada no D.O. de 7-6-2017 e do item 7 do Edital de Inscrição 
ao Novo PIRJ, publicado no D.O. de 17-8-2017, torna público a 
Lista Definitiva dos servidores com adesões deferidas no Novo 
Programa de Incentivo à Redução de Jornada - PIRJ e cujos exer-
cícios na jornada de 30 horas semanais de trabalho se iniciarão 
em 2 de janeiro de 2018:

Unidade/Órgão - Nome
Centro de Energia Nuclear na Agricultura - Juliana Graciela 

Giovannini de Oliveira
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Roseli Monteiro 

Ferreira Pinto
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Maria das Graças 

Máximo de França
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Josely Cubero
Escola de Artes, Ciências e Humanidades - Camila Almeida 

Freires de Oliveira
Escola de Educação Física e Esporte - Cristina de Matos 

Martins
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - Liana de Fatima 

Nascimento Musembani
Faculdade de Educação - Flávia Valente Guimarães
Faculdade de Educação - Cláudia Regina Pires Nunes
Faculdade de Educação - Jonatas Elias Rita
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Tania dos Santos 

Pereira
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - Ariane Zamarioli
Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto - Tulio Roberto 

Vasconcelos de Paula Lopes
Faculdade de Saúde Pública - Maria de Lourdes de Oliveira 

Aquino
Faculdade de Saúde Pública - Ligia Perez Paschoal
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Débora 

Eliane Lautenschalaeger
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Danie-

la Becker Birgel
Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos - Layla 

Denófrio
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Kari-

na Costa Brosco Mendes
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Diego 

Matheus de Melo
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Patrí-

cia Jorge Soalheiro de Souza
Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais - Rodri-

go Luiz de Souza Rodrigues
Instituto de Biociências - Gustavo Heidy Yamashita
Instituto de Ciências Biomédicas - Renata da Silveira Paulo
Instituto de Estudos Avançados - Marli de Fatima Pedro 

Gomes
Instituto de Estudos Brasileiros - Daniele Lopes Freitas
Instituto de Física de São Carlos - Celso Brito Pacheco
Instituto de Física de São Carlos - Thais de Souza Pinto
Instituto de Matemática e Estatística - Denise Sella Fonseca
Instituto de Química - Layla Farage Martins
Instituto de Química - Leandro Alex de Souza
Instituto de Química - Juliana Raveli Domingos
Instituto de Química de São Carlos - Joao Carlos Romano
Museu Paulista - Ernandes Evaristo Lopes
Museu Paulista - Tiago Luis Cesquim
Prefeitura do Campus Usp de São Carlos - Beatriz de Cassia 

Boriollo
Prefeitura do Campus Usp de São Carlos - Ariane Cristina 

Fermino da Silva
Prefeitura do Campus Usp de São Carlos - Magali Bernardes 

Vargas de Lima
Reitoria da Universidade de São Paulo - Maria Cristina de 

Oliveira Costa
Reitoria da Universidade de São Paulo - Adevanir Borges 

Tiago
Reitoria da Universidade de São Paulo - José Ildo Vito
Reitoria da Universidade de São Paulo - Cristiane Maria 

Nunes Gouveia D'Aurea
Reitoria da Universidade de São Paulo - Yeun Soo Cheon
Reitoria da Universidade de São Paulo - Adriana Fumie Aoki
Superintendência do Espaço Físico - Cíntia Cristina de 

Miranda Vigarinho
Superintendência do Espaço Físico - Christiano Bernini Peres
Superintendência de Tecnologia da Informação - Angela 

Maria Azevedo de Oliveira

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA
 Retificação do D.O. de 7-11-2017
Na Lista de classificação final e candidatos convocados 

para matrícula nos Programas de Pós-Graduação lato sensu, 
na modalidade de Residência em Área Profissional da Saúde 
– 2018.

A Comissão de Residência Multiprofissional e em Área Pro-
fissional da Saúde, ad referendum, aprova a retificação da lista 
de classificação final e candidatos convocados para matrícula 
dos Programas de Pós-Graduação lato sensu na modalidade 
de Residência em Área Profissional da Saúde – Uni e Multipro-
fissionais da Universidade de São Paulo para início em 2018, 
conforme o que se segue:

Onde se lê:
“20081 Programa de Residencia Multiprofissional: Assis-

tencia Cardiorrespiratoria (FMUSP): Biomedicina (1 vagas/1 
chamados)

CLASS CPF NOME CONVOCADO PARA MATRICULA
1 417.636. Betina Gimenez Madueno Silva SIM
2 138.673. Marcus Vinicius Serejo Borges Vale da Si NAO
3 067.620. Suelaine Pereira da Silva NÃO”
Leia-se:
“20081 Programa de Residencia Multiprofissional: Assis-

tencia Cardiorrespiratoria (FMUSP): Biomedicina (1 vagas/1 
chamados)

CLASS CPF NOME CONVOCADO PARA MATRICULA
1 417.636. Betina Gimenez Madueno Silva SIM
2 067.620. Suelaine Pereira da Silva NÃO
3 138.673. Marcus Vinicius Serejo Borges Vale da Si NÃO”

§ 4º - Não serão aceitas as propostas que não atenderem ao 
prazo de estabelecido no caput deste artigo;

§ 5º - Havendo deliberações superiores que adiantem sig-
nificativamente os prazos de tal forma a comprometer as datas 
previstas nos artigos 5º e 6º da presente deliberação, essas datas 
deverão ser adequadas pela Secretaria Executiva.

Artigo 7º - O processo de avaliação das propostas de empre-
endimentos submetidos ao CBH-PS obedecerá às seguintes 
etapas sucessivas:

a) Tomadores: protocolo das propostas junto ao CBH-PS 
(artigo 2°)

b) Secretaria Executiva: verificação do cumprimento da 
documentação necessária exigida no artigo 6º e pré-requisitos 
estabelecidos no artigo 6º;

c) Secretaria Executiva: divulgação dos empreendimentos 
eliminados do processo devido ao não cumprimento do item 
anterior;

d) Secretaria Executiva e Coordenadores das Câmaras 
Técnicas: distribuição das propostas às Câmaras Técnicas e 
elaboração do plano de trabalho para as análises;

e) Câmaras Técnicas: avaliação técnica das propostas e, se 
couber, solicitação de ajustes ou complementações;

f) Secretaria Executiva: divulgação da lista dos não habi-
litados e convite para apresentação, com as solicitações das 
Câmaras Técnicas;

g) Tomadores: apresentação das propostas em reunião das 
Câmaras Técnicas para esclarecimentos referentes às solicita-
ções efetuadas conforme item “e”;

h) Tomadores: entrega dos ajustes ou complementações 
das propostas;

i) Câmaras Técnicas: avaliação dos ajustes/complementa-
ções e atribuição de pontuação, conforme artigo 7º;

j) CT-PL: atribuição de pontuação conforme artigo 8º, 
elaboração da relação hierarquizada dos empreendimentos e 
definição daqueles selecionados para indicação ao Fehidro na 1ª 
chamada de 2018, cuja aprovação será submetida ao Plenário 
do CBH-PS;

k) Secretaria Executiva: divulgação da lista final dos não 
habilitados e hierarquização.

§ 1º - Serão eliminados do processo os empreendimentos 
cujos tomadores não atenderem a alínea “b” deste artigo.

§ 2º - Serão eliminados do processo os empreendimentos 
cujos tomadores não realizarem as apresentações previstas no 
item “g” ou não apresentarem as complementações solicitadas 
conforme item “h” no prazo estabelecido.

§ 3º - Após as divulgações constantes nos itens “c”, “f” e 
“k” os Tomadores poderão entrar com recurso no prazo de até 
03 (três) dias úteis a contar da publicação do resultado.

§ 4º - Os empreendimentos indicados mediante Deliberação 
do CBH-PS serão encaminhados ao Fehidro para distribuição 
aos agentes técnicos e, se aprovados, ao agente financeiro para 
emissão dos respectivos contratos de financiamento.

Artigo 8º - Poderão ser mantidos pela Secretaria Executiva 
do CBH-PS, em conjunto com a CT-PL, entendimentos com os 
candidatos a tomadores no sentido de se promover eventuais 
alterações nos valores dos investimentos solicitados, tendo em 
vista compatibilizar as solicitações com a disponibilidade de 
recursos e a maximização dos benefícios;

Artigo 9º - Fica delegada à Secretaria Executiva do CBH-PS, 
ouvida a Diretoria, a função de adaptar, alterar, incorporar e 
excluir critérios fixados nesta deliberação, bem como o crono-
grama, tendo em vista a proceder ajustes decorrentes de delibe-
rações superiores e estabelecimento de normas e critérios que 
venham a ocorrer até a próxima reunião Plenária do CBH-PS;

Artigo 8º - Esta Deliberação será publicada no Diário Oficial 
do Estado e entrará em vigor na data de sua publicação.

 Comunicado
Ata da 42ª Reunião Plenária Extraordinária do Comitê 

das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul (CBH-PS). DE 
19-10-2017

Aos dezenove dias do mês de outubro do ano de dois 
mil e dezessete, instalou-se a quadragésima segunda Reunião 
Plenária extraordinária do Comitê das Bacias Hidrográficas do 
Rio Paraíba do Sul – CBH-PS, no Auditório da Engenharia Civil 
da Universidade de Taubaté – UNITAU, localizado à Rua 04 de 
março, 432, Taubaté/ SP, sob a presidência da Sr.ª Ana Maria de 
Gouvea – Presidente do CBH-PS, Prefeita de Piquete, com a pre-
sença Sr. Secretário Executivo Eng.º Civil Fabricio Cesar Gomes 
- DAEE Estiveram presentes: 07 (sete) Membros Representantes 
do Estado, 03 (três) Membros Representantes dos Municípios e 
(dez) Membros Representantes da Sociedade Civil. Inicia-se a 
reunião em segunda convocação, com a presença de um terço 
mais um dos membros presentes. Com a palavra o Secretário 
Executivo, agradece aos presentes, explica que nesta plenária 
serão deliberados recursos para projetos, faz um apelo aos 
tomadores que participem das reuniões nas Câmaras Técnicas, 
bem como os representantes das instituições. Faz a leitura da 
pauta que estará em discussão, e a Sr.ª Presidente imediatamen-
te coloca a ATA da 39ª Reunião Plenária Ordinária em Votação, 
e solicita aos membros a favor da aprovação que levantem seus 
crachás, sendo APROVADA por UNANIMIDADE. O Sr. Secretário, 
com a palavra, abre a palavra para os coordenadores de Câma-
ras Técnicas para os informes. Volta à pauta e começa a discus-
são das deliberações inicia a discussão sobre a “DELIBERAÇÃO 
Ad Referendum 009/2017 de 16-08-2017, que aprova o segundo 
edital CBH-PS para habilitação dos empreendimentos do exer-
cício de 2017, com vistas ao financiamento utilizando recursos 
Fehidro provenientes dos royalties da cobrança pelos recursos 
hídricos destinados à UGRHI 2”. Passa a palavra à Presidente 
que explica que esse assunto já foi explicado e divulgado, per-
gunta se alguém possui dúvidas e coloca em VOTAÇÃO, sendo 
APROVADA por unanimidade. O Sr. Secretário inicia a discussão 
da DELIBERAÇÃO 010/2017 que indica empreendimentos para 
serem financiados com recursos Fehidro para o exercício de 
2017 do CBH-PS. Com a palavra a Sr.ª Presidente coloca em 
votação o Anexo I da presente deliberação, sendo APROVADO 
por unanimidade, coloca em discussão o ANEXO II da presente 
deliberação, sendo APROVADO por unanimidade, sendo portan-
to a DELIBERAÇÃO 010/2017 que indica empreendimentos para 
serem financiados com recursos Fehidro para o exercício de 
2017 do CBH-PS, APROVADA POR UNANIMIDADE. Com a pala-
vra o Sr. Secretário inicia a discussão da DELIBERAÇÃO 011/2017 
que aprova o plano de aplicação de recursos da cobrança pelos 
Recursos Hídricos da UGRHI2 para o exercício de 2017. A Sr.ª 
Presidente coloca em votação a DELIBERAÇÃO 011/2017 que 
aprova o plano de aplicação de recursos da cobrança pelos 
Recursos Hídricos da UGRHI2 para o exercício de 2017, sendo 
APROVADA por Unanimidade, com as modificações de redação 
propostas pela Sr.ª Zeila. Com a palavra o Sr. Secretario agradece 
o empenho de todos na aprovação das deliberações, explica que 
o Comitê tem se atualizado, que existem órgãos de controle 
externos como o Tribunal de Contas, e cita que a prestação 
de contas do custeio da Secretaria Executiva e da Cobrança 
estão disponíveis para quem quiser verificar, e passam pela 
fiscalização do Tribunal de Contas, salientando as regras que 
são vigentes para execução orçamentária, diz ainda buscar que 
CBH-PS volte ao lugar de importância a nível estadual, fomen-
tando a eficiência e eficácia no andamento das atividades. Com 
a palavra a Sr.ª Roxane relata sobre o Diálogo Interbacias, cita 
que há um amadurecimento da gestão dos recursos hídricos e 
que o CBH-PS é visto como um Comitê com boa gestão, e que os 
problemas que acontecem aqui também acontecem nos outros 
CBHs. Com a palavra a Sr.ª Presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a reunião e eu Secretário Executivo do CBH-PS, 
Eng.º Civil Fabrício Cesar Gomes lavrei a presente Ata resumida.

 Deliberação CBH-PS 012, de 14-12-2017

Aprova o Edital CBH-PS para habilitação de 
empreendimentos - exercício 2018, com vistas 
ao financiamento utilizando recursos do Fehidro 
provenientes da compensação financeira e da 
Cobrança pelo uso de recursos hídricos destinados 
à área da UGRHI-2

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul 
- CBH-PS,

Considerando a disponibilidade de recursos a serem desti-
nados pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CRH, à área 
de atuação do CBH-PS, do orçamento anual do Fehidro - Fundo 
Estadual de Recursos Hídricos - Compensação financeira e 
Cobrança pelo Uso de Recursos Hídricos;

Considerando que cabe ao CBH-PS, com base no Plano 
Estadual de Recursos Hídricos e no Plano de Bacias, definir e 
indicar as prioridades de aplicação dos recursos Fehidro relativo 
à Compensação financeira e à Cobrança pelo uso de recursos 
hídricos, em sua área de atuação;

Considerando a reformulação apresentada pela CRHi, rela-
tiva a reorganização dos PDCs - Programas de Duração Conti-
nuada - e seus respectivos subPDCs, com orientação para que a 
mesma seja atendida no âmbito das revisões e atualizações dos 
Planos de Recursos Hídricos das UGRHIs paulistas;

Considerando as normas e procedimentos estabelecidos 
pelo Cofehidro - Conselho de Orientação do Fehidro, em 
especial, o Manual de Procedimentos Operacionais - MPO - do 
Fehidro;

Considerando o que determina, a Deliberação “Ad Referen-
dum” CRH 188/2016, de 09-11-2016, que estabelece o formato 
do programa de investimentos dos Planos de Bacias com base 
em PDCs e subPDCs;

Considerando a Deliberação CBH-PS 008/2017 de 20-07-
2017, que “aprova diretrizes e critérios para habilitação de 
empreendimentos submetidos ao CBH-PS com vistas ao finan-
ciamento com recursos do Fehidro provenientes da Compen-
sação financeira e da Cobrança pelo uso de recursos hídricos 
destinados à área da UGRHI-2”.

Considerando a reunião da Câmara Técnica de Planejamen-
to ocorrida em 29-11-2017, bem como os contatos mantidos 
entre a Secretaria Executiva e a Diretoria Executiva do CBH-PS, 
Delibera:

Artigo 1º - Fica aprovado o Edital CBH-PS para habilitação 
de propostas de empreendimentos - exercício 2018, com vistas 
ao financiamento com recursos do Fehidro provenientes da 
Compensação financeira e da Cobrança pelo uso de recursos 
hídricos.

Artigo 2º - Toda a documentação requerida, conforme os 
critérios e prazos definidos por este edital deve ser protocolada 
junto à Secretaria Executiva do Comitê (Praça Santa Luzia, 25, 
Largo Santa Luzia, Taubaté, SP), não cabendo envio para proto-
colo via fax, e-mail ou correio, seja da integralidade ou de parte 
da documentação exigida.

Artigo 3º - Fica definido como disponível, para o pleito de 
2018, os valores a serem disponibilizados pelo Cofehidro através 
do Plano de Aplicação dos recursos da compensação financeira, 
e em conformidade com a estimativa da Deliberação Cofehidro 
171/2016, bem como os valores remanescentes de ações ainda 
não contempladas em 2017.

§ 1º - A Secretaria Executiva fará publicar, até 30-01-2018, 
tabela com as ações e recursos financeiros disponíveis para o 
exercício 2018.

§ 2º - Os tomadores, quando possível, deverão priorizar a 
apresentação de propostas de empreendimentos que contem-
plem as ações ainda não atendidas nos editais de chamamento 
de 2017 e, portanto, com recursos ainda disponíveis.

§ 3º - Os ajustes dos anos anteriores referentes a compen-
sação financeira, somente serão incorporados à tabela citada no 
§1º após a disponibilização dos valores em deliberação específi-
ca do Cofehidro que se dará em 2018.

Artigo 4º - No Anexo I ou II do MPO, conforme o caso, o 
proponente deverá indicar qual a ação do Plano de Bacias da 
UGRHI-2 2016/2027 que a proposta pretende atender, bem 
como o percentual a ser atendido da referida ação, sem prejuízo 
das demais informações requeridas pelo MPO.

§ 1º - Os tomadores poderão apresentar proposta de 
empreendimento, em atendimento as letras ‘a’ e ‘b’ do item 
3.1.7 do MPO, que envolva mais de uma ação prevista no Plano 
de Bacias da UGRHI-02.

§ 2º - Em caso de propostas de empreendimentos que aten-
dam simultaneamente a mais de uma ação prevista no Plano de 
bacias da UGRHI-02, as ações deverão ser citadas de forma a 
atender o artigo 4º da presente deliberação.

Artigo 5º - O agendamento para recepção das propostas 
deverá ser feito na Secretaria Executiva do CBH-PS (Largo Santa 
Luzia 25, prédio DAEE) das 08h30 as 11h30 e das 13h30 as 
16h30, de segunda a sexta ou por telefone (12 3632-0100), no 
período de 02/01 a 28/02/18;

§ 1° Somente poderão ser protocolizados na Secretaria 
Executiva do CBHPS as propostas previamente agendadas.

Artigo 6º - Os tomadores deverão protocolizar pessoalmen-
te na Secretaria do CBH-PS, de 05-03-2018 até às 16h do dia 
29-03-2018, 01 (uma) via impressa dos seguintes documentos 
relativos às propostas de empreendimentos:

a) Ficha Resumo do Empreendimento (Anexo I ou II do 
MPO do Fehidro);

b) Cronograma Físico-Financeiro (Anexo VII do MPO);
c) Planilha de Orçamento (Anexo VIII do MPO);
d) Para estudos, projetos, pesquisas e atividades afins: 

Termo de Referência;
e) Para obras e serviços correlatos: (i) Projeto Básico ou 

executivo, conforme estabelecido pela Lei federal 8.666/1993; e 
(ii) Memoriais Descritivos, Orçamentos, Cronogramas, Especifica-
ções Técnicas e demais documentos pertinentes;

f) Alvarás, Licenças Ambientais e Outorgas de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos, nos casos em que o empreendimento 
assim o exigir;

g) Documentação atestando a disponibilidade do terreno, 
nos casos em que o empreendimento assim o exigir;

h) Relatório de atividades, com respectivos comprovantes, 
para atender ao disposto no inciso IV do artigo 37-A da Lei 
10.843/2001, conforme modelo do Anexo XI do MPO (apenas 
para entidades da sociedade civil sem finalidades lucrativas na 
primeira solicitação de financiamento ao Fehidro);

i) Declaração de Adimplência com a cobrança pela utiliza-
ção dos recursos hídricos;

§ 1º - A Secretaria Executiva solicitará aos tomadores, após 
aprovação e hierarquização de seus empreendimentos pelas 
câmaras técnicas do CBHPS a inscrição dos mesmos no site do 
SINFehidro I (http://fehidro.sigrh.sp.gov.br);

§ 2º - Após a inscrição no site do Fehidro os tomadores 
deverão protocolizar na secretaria do CBHPS, em até 03 (três) 
dias úteis, antes da Plenária do Comitê que deliberará a indica-
ção do empreendimento, os seguintes documentos:

- Recibo de entrega de proposta de solicitação de apoio 
financeiro ao Fehidro (autenticação gerada pelo sistema Fehi-
dro);

- Índice dos documentos constantes no volume impresso 
com a respectiva indicação das páginas;

- Todas as folhas numeradas e rubricadas pelo Proponente 
ou responsável;

- Todos os documentos indicados no MPO Fehidro (http://
fehidro.sigrh.sp.gov.br) – nos anexos III, IV, V e VI – relação de 
documentos para solicitação de financiamento de empreendi-
mentos junto ao Fehidro.

§ 3º - O empreendimento será desclassificado caso o toma-
dor não apresente os documentos solicitados e válidos.

Captação em nascente - Bacia de Afluente do Ribeirão do 
Meio - Coord. Geográficas Latitude S 22°09’38,37” – Longitude 
o 47°18’21,28” - Volume 5,00 m3/dia.

Lançamento Superficial - Afluente do Ribeirão do Meio 
- Coord. Geográficas Latitude S 22°09’36,78” – Longitude 
o 47°18’22,50” - Volume 5,00 m3/dia. Extrato DDO/BPG n. 
305/17, de 13-12-2017.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 
e n. 1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE 
n. 25.439/17, de 27-10-2017, apresentado por Repama Equipa-
mentos Industriais Ltda – EPP, CNPJ 07.599.313/0001-57, e do 
parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9308820, declara-
mos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) de recursos hídricos, 
localizado(s) na Rua Albino de Russi, n. 434 a 460 – Distrito 
Industrial, no município de Sertãozinho, para uso industrial, 
conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 099-0119 - Aquífero Freático - 
Coord. Geográficas Latitude S 21°08’45,00” – Longitude o 
48°00’54,00” - Volume 5,00 m3/dia. Extrato DDO/BPG n. 
306/17, de 13-12-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO PEIXE-
PARANAPANEMA

 Despacho do Diretor, de 7-11-2017
Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 

1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE n. BPP/
BPPI/25006/2017, de 24-10-2017, apresentado por ANTONIO 
RAMIRES NETO, CPF 369.140.459-68 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9410933 Volume 01, declaramos 
dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), 
localizado(s) no município de São Miguel Arcanjo, para fins de 
irrigação e barramento, conforme abaixo:

Captação Superficial - Córrego Santa Cruz - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23º46’34,30” – Longitude o 47º56’39,40” 
– Volume 18,00 m3/dia.

Barramento - Córrego Santa Cruz - Coord. Geográficas 
Latitude S 23º46’34,30” – Longitude o 47º56’39,40” – Volume 
17.000,00 m3. Extrato DDO/BPP n. 129, de 07-11-2017.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 
e n. 1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informa-
ções constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo 
DAEE n. BPP/BPPI/24901/2017, de 23-10-2017, apresentado 
por DANIEL STRADA, CPF 131.400.208-21 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9410932 Volume 01, declaramos 
dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), 
localizado(s) no município de São Miguel Arcanjo, para fins de 
irrigação, conforme abaixo:

Captação Superficial – Córrego José Soares - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 24º02’58,20” – Longitude o 48º00’52,70” 
– Volume 20,00 m3/dia. Extrato DDO/BPP n. 132, de 07-11-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO RIBEIRA E LITORAL SUL

 Despacho do Diretor, de 13-12-2017
Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, 

de 30-05-2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE n. 
27861/2017, de 01-12-2017, apresentado por Ilson Nuño, CPF 
n. 038.367.038-15 e do parecer técnico contido no Processo 
DAEE n. 9501599 Volume I, declaramos dispensada de outorga 
a interferência e serviço, localizado no município de Registro, 
conforme abaixo:

Desassoreamento - Afluente do Rio Carapiranga - 
Coord. Geográficas Latitude S 24°30’08.00” – Longitude o 
47°50’03.44” - Extensão 330,50 m. Extrato DDO/BRB n. 068, 
de 13-12-2017.

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO PONTAL 
DO PARANAPANEMA

 Retificação do D.O. de 19-12-2017
Deliberação CBH-PP/186/2017 que “Aprova diretrizes, crité-

rios e estabelece prazos para fins de hierarquização e indicação 
de empreendimentos para utilização dos Recursos do Fehidro 
de 2018.”

No Quadro 01 – Prioridades de investimento.
Prioridade 1 – Ações de Intervenção; PDC 3 – Melhoria 

e Recuperação da Qualidade das Águas (MRQ), SubPDC 3.3 
- Sistema de drenagem de águas pluviais, na abrangência do 
SubPDC.

Onde se lê: “Projetos e obras de sistema de coleta, trata-
mento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos 
sólidos, nos casos em que já comprometimento dos recursos 
hídricos.”

Leia-se: “Projetos (básicos e/ou executivos) e obras de siste-
mas urbanos de drenagem de águas pluviais e ações com vistas 
a promover a contenção da poluição difusa.”

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO 
PARAÍBA DO SUL

 Deliberação CBH-PS 13, de 14-12-2017

Cria a Câmara Técnica de Conservação dos 
Recursos Hídricos e Restauração Florestal no âmbi-
to do CBH-PS e especifica suas atribuições

O Comitê das Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul 
- CBH-PS,

Considerando a reunião ocorrida no auditório do DAEE/
Taubaté em 25-11-2016 com participação de representantes 
das seguintes entidades: DAEE, Instituto Oikos, WRI, ICMBio, FF, 
TNC; onde foram tratados assuntos relativos a participação mais 
efetiva do CBH-PS nas ações de restauração florestal na bacia 
do rio Paraíba do Sul;

Considerando o disposto no inciso II do § 4º da Deliberação 
CBH-PS 005/2016 - Regimento Interno;

Considerando a relevância do tema restauração florestal 
como indutor das boas práticas de uso, manejo e proteção do 
solo com vistas a manutenção e recuperação da qualidade das 
águas na bacia do rio Paraíba do Sul;

Considerando a disposição manifestada pelas entidades 
supracitadas em desenvolver trabalhos sobre o tema no intui-
to de apoiar e subsidiar o CBH-PS em ações de restauração 
florestal;

Considerando os pareceres favoráveis das Câmaras Técni-
cas de Planejamento (CT-PL) e de Assuntos Institucionais (CT-AI) 
do CBH-PS, Delibera:

Artigo 1º - Fica criada no âmbito do CBH-PS a Câmara 
Técnica de Conservação dos Recursos Hídricos e Restauração 
Florestal - CT-REF.

Artigo 2° - A CT-REF será constituída obrigatoriamente por 
representantes indicados por entidades membros do plenário 
do CBH-PS.

Parágrafo único - Deverá ser atendida a paridade entre os 
segmentos do CBH-PS.

Artigo 3° - Compete à CT-REF, além do atendimento as 
disposições contidas no Estatuto e Regimento Interno do 
CBH-PS, apoiar o CBH-PS em todos os assuntos relacionados 
conservação dos recursos hídricos e restauração florestal no 
âmbito da UGRHI-02.

Artigo 4° - Esta deliberação entra em vigor a partir de sua 
publicação no D.O.-SP.
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