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dante, seguido de uma arguição pela comissão examinadora. 
Também será feita uma análise do histórico escolar.

VIII.1.4 Sugestões de nomes para a composição da comissão 
examinadora deverão ser encaminhadas pelo(a) candidato(a) à 
CCP, com anuência do(a) Orientador(a) e com 5 (cinco) dias de 
antecedência a data de reunião da CCP que indicará a Comissão 
Examinadora do Exame de Qualificação.

VIII.1.5 A Comissão Examinadora será composta por 3 (três) 
membros titulares, designados pela CCP, conforme artigo 79 do 
Regimento de Pós-Graduação. No mínimo 1 (um) dos membros 
titulares e seu respectivo suplente deverão ser externos ao 
programa.

VIII.1.6 Será considerado aprovado no exame de qualifica-
ção o aluno que obtiver aprovação da maioria dos membros da 
comissão examinadora.

VIII.2 Doutorado
VIII.2.1 O(A) estudante de Doutorado deverá inscrever-se 

para a realização do exame de qualificação num período máxi-
mo de 24 (vinte e quatro) meses após o início da contagem do 
prazo no curso.

VIII.2.2 O objetivo do exame de qualificação no Doutorado 
é avaliar a capacidade do(a) candidato(a) de desenvolver, de 
forma independente, o seu projeto de tese, dentro de sua área 
de pesquisa.

VIII.2.3 Para o Doutorado, o exame consistirá da avaliação 
da monografia e de uma exposição oral de no máximo 30 (trin-
ta) minutos sobre o andamento do projeto de pesquisa do(a) 
estudante, seguido de arguição pela comissão examinadora. 
Também será feita uma análise do histórico escolar e do Currí-
culo Lattes do(a) candidato(a).

VIII.2.4 Sugestões de nomes para a composição da comissão 
examinadora deverão ser encaminhadas pelo(a) candidato(a) à 
CCP, com anuência do(a) Orientador(a) e com 5 (cinco) dias de 
antecedência a data de reunião da CCP, que indicará a Comissão 
Examinadora do Exame de Qualificação.

VIII.2.5 A Comissão Examinadora será composta por 3 (três) 
membros titulares, designados pela CCP, conforme artigo 79 do 
Regimento de Pós-Graduação. No mínimo 1 (um) dos membros 
titulares e seu respectivo suplente deverão ser externos ao 
programa.

VIII.2.6 Será considerado aprovado no exame de qualifica-
ção o aluno que obtiver aprovação da maioria dos membros da 
comissão examinadora.

VIII.3 Doutorado Direto
VIII.3.1 O estudante de Doutorado Direto deverá inscrever-

-se para a realização do exame de qualificação num período 
máximo de 24 (vinte e quatro) meses após o início da contagem 
do prazo no curso.

VIII.3.2 O objetivo do exame de qualificação no Doutorado 
Direto é o mesmo do Doutorado.

VIII.3.3 O Exame será realizado de acordo com as normas 
do Doutorado.

VIII.4 Reprovação no Exame de Qualificação
O estudante que for reprovado no exame de qualificação 

poderá se inscrever para repeti-lo apenas uma vez, devendo 
realizar nova inscrição no prazo de 60 (sessenta) dias após a 
realização do primeiro exame. O segundo exame deverá ser 
realizado no prazo de 60 (sessenta) dias após a inscrição. Persis-
tindo a reprovação, o estudante será desligado do Programa e 
receberá certificado das disciplinas cursadas.

IX - TRANSFERÊNCIA DE ÁREA DE CONCENTRAÇÃO OU 
DE CURSO

IX.1 A partir da aprovação no Exame de Qualificação, e 
por sugestão da comissão examinadora, o(a) estudante poderá 
solicitar a mudança de curso com anuência do orientador, num 
prazo máximo de 30 (trinta) dias. A CCP analisará o pedido 
fundamentado em parecer circunstanciado emitido por um 
relator externo ao programa sobre o novo projeto de pesquisa e 
desempenho acadêmico do(a) estudante.

IX.2 Para a mudança de curso, deverão ser verificados os 
prazos para a realização de exame de qualificação e os créditos 
mínimos exigidos para a qualificação no novo curso. Caso esse 
prazo já tenha sido ultrapassado ou não tenha sido cumprido o 
número mínimo de créditos, a mudança não será possível.

X - DESEMPENHO ACADÊMICO E CIENTÍFICO INSATISFA-
TÓRIO

X.1 Os(as) estudantes deverão apresentar relatórios de 
atividades semestrais (mestrado) ou anuais (doutorado), com no 
máximo 20 páginas, contendo:

a) Título e Resumo do Projeto de Pesquisa;
b) Objetivos;
c) Resumo das atividades descritas em relatórios anteriores 

(se for o caso);
d) Descrição das atividades realizadas no período (metodo-

logia e resultados);
e) Referências Bibliográficas;
f) Cronograma de Execução completo, identificando ativida-

des já realizadas e as futuras.
X.2 Além das regras estabelecidas no artigo 52 do Regi-

mento de Pós-Graduação da USP, o(a) estudante poderá ser 
desligado do Programa de pós-graduação, em qualquer um dos 
cursos (Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto), se ocorrer 
uma das seguintes situações:

a) reprovação do relatório de atividades por duas vezes 
consecutivas;

b) não houver a entrega do relatório de atividades nas datas 
limite divulgadas pela CCP.

X.3 O(A) estudante que tiver seu relatório reprovado deverá 
providenciar a entrega de novo relatório no prazo máximo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data de homologação da 
reprovação pela CCP.

XI - ORIENTADORES E COORIENTADORES
XI.1 A decisão sobre o credenciamento de um orientador 

pleno será baseada nos seguintes critérios:
a) O docente deverá ter publicado no mínimo 5 (cinco) arti-

gos científicos em periódicos arbitrados e indexados em bases 
de dados internacionais na área de atuação do Programa, nos 
últimos 5 (cinco) anos;

b) O docente deverá comprovar documentalmente (termo 
de outorga) a coordenação ou participação, como pesquisa-
dor associado, em caso de professor recém contratado pelo 
departamento (últimos 2 anos) de projetos de pesquisa com 
financiamento;

c) Parecer favorável da CCP.
XI.2 Para o recredenciamento, o docente deverá comprovar 

além do estabelecido em XI.1, o seguinte:
a) Ter formado pelo menos 2 (dois) pós-graduandos neste 

programa nos últimos 5 (cinco) anos;
b) Ter pelo menos 3 (três) publicações em co-autoria com 

o(s) orientado(s), nesse mesmo período, em periódicos arbi-
trados e indexados em bases de dados internacionais na área 
de atuação do Programa. Patentes depositadas ou licenciadas 
também poderão ser consideradas;

c) Parecer favorável da CCP;
d) Para efeito de recredenciamento daqueles que pre-

encham todos os pré-requisitos, exceto a exigência quanto a 
comprovação de auxílio financeiro vigente, que seja considerado 
o histórico de auxílios a pesquisa aprovados do docente nos últi-
mos 3 (três) anos e que o término do último auxílio vigente não 
tenha excedido o prazo de 12 (doze) meses da data de venci-
mento do credenciamento; o recredenciamento de orientadores 
que façam parte de Redes de Pesquisa poderá ser considerado, 
desde que seja apresentada Carta do Coordenador do projeto, 
discriminando os recursos alocados ao Orientador;

e) O orientador deverá necessariamente ser responsável ou 
corresponsável por disciplinas no Programa de Pós-Graduação 
em Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia).

XI.3 O credenciamento de coorientador baseará na análise 
dos documentos abaixo relacionados:

c) A banca examinadora será constituída por 3 (três) mem-
bros indicados pela CCP, sendo no mínimo 1 (um) dos membros 
titulares e seu respectivo suplente, externo ao programa;

d) A nota final será obtida através da média aritmética entre 
as notas dadas pelos 3 (três) membros da banca examinadora. 
Serão aprovados os candidatos que obtiverem nota igual ou 
superior a 7,0 (sete) em cada etapa.

III - PRAZOS
III.1 No curso de Mestrado o prazo para depósito da disser-

tação é de 30 (trinta) meses.
III.2 No curso de Doutorado, para o(a) portador(a) do título 

de mestre, o prazo para depósito da tese é de 48 (quarenta e 
oito) meses.

III.3 No curso de Doutorado, sem obtenção prévia do título 
de mestre (Doutorado Direto), o prazo para depósito da tese é 
de 48 (quarenta e oito) meses.

III.4 Em qualquer um dos cursos, em casos excepcionais, 
devidamente justificados, os estudantes poderão solicitar pror-
rogação de prazo por um período máximo de 120 (cento e 
vinte) dias.

IV - CRÉDITOS MÍNIMOS
IV.1 O(A) estudante de Mestrado deverá integralizar um 

mínimo de unidades de crédito, da seguinte forma:
- 96 (noventa e seis) unidades de crédito, sendo 25 (vinte e 

cinco) em disciplinas e 71 (setenta e uma) na dissertação.
IV.2 O(A) estudante de Doutorado, portador do título de 

Mestre pela USP ou por ela reconhecido, deverá integralizar um 
mínimo de unidades de crédito, da seguinte forma:

-187 (cento e oitenta e sete) unidades de crédito, sendo 20 
(vinte) em disciplinas e 167 (cento e sessenta e sete) na tese.

IV.3 O(A) estudante de Doutorado, sem a obtenção prévia 
do título de Mestre, deverá integralizar um mínimo de unidades 
de crédito, da seguinte forma:

- 192 (cento e noventa e duas) unidades de crédito, sendo 
25 (vinte e cinco) em disciplinas e 167 (cento e sessenta e sete) 
na tese.

IV.4 Poderão ser concedidos, como créditos especiais, no 
máximo 5 (cinco) créditos para o curso de Mestrado, e no máxi-
mo 10 (dez) créditos para os cursos de Doutorado ou Doutorado 
Direto. Tais créditos estão especificados no item XVII - Outras 
Normas, deste Regulamento.

V - LÍNGUA ESTRANGEIRA
Os estudantes deverão demonstrar proficiência em Língua 

Inglesa, tanto para o Mestrado quanto para o Doutorado.
Para a matrícula nos Cursos de Mestrado, Doutorado e 

Doutorado Direto o candidato deverá comprovar a proficiência 
em língua inglesa.

V.1 Para o Mestrado, a prova de proficiência em língua 
inglesa tem como objetivo verificar se o aluno possui conheci-
mento na língua inglesa, no mínimo, que lhe permita ler e enten-
der textos em inglês. Os certificados aceitos são os emitidos pela 
Cultura Inglesa, University of Cambridge, IELTS - International 
English Language Testing System, TOEFL - Test of English as 
Foreign Language e BULATS - Business Language Testing Service. 
Mediante solicitação do candidato, outros exames poderão ser 
avaliados pela CCP. A nota ou conceito mínimo exigidos serão 
divulgados em edital específico na página da FCF na Internet e 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

V.2 Para o Doutorado ou para Doutorado Direto, a prova 
de proficiência em língua inglesa tem como objetivo verificar a 
capacidade de compreensão, interpretação e redação de textos 
em inglês pelo candidato. Os certificados aceitos são os emitidos 
pela Cultura Inglesa, University of Cambridge, IELTS - Internatio-
nal English Language Testing System, TOEFL - Test of English as 
Foreign Language e BULATS - Business Language Testing Service. 
Mediante solicitação do candidato, outros exames poderão ser 
avaliados pela CCP. A nota ou conceito mínimo exigidos serão 
divulgados em edital específico na página da FCF na Internet e 
no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

V.3 Serão aceitos somente certificados de proficiência em 
inglês obtidos até 5 (cinco) anos antes da data de inscrição no 
processo seletivo.

V.4 Aos alunos estrangeiros, além da proficiência em língua 
inglesa, é exigida também a proficiência em língua portuguesa, 
demonstrada por meio da aprovação em um exame elaborado 
pela CCP.

V.5 O aluno estrangeiro deverá demonstrar a proficiência 
em língua portuguesa em até 15 (quinze) meses no curso de 
Mestrado e 24 (vinte e quatro) meses nos cursos de Doutorado 
e Doutorado Direto, contados a partir da matrícula no respectivo 
curso.

V.6 Ao aluno estrangeiro que demonstrar a proficiência em 
língua portuguesa no Mestrado, não será exigido o certificado 
para o Doutorado.

VI - DISCIPLINAS
VI.1 O credenciamento ou recredenciamento de disciplinas 

é baseado em análise do conteúdo programático, compatibi-
lidade com as linhas de pesquisa do Programa, atualização 
bibliográfica e Curriculum vitae dos ministrantes, ouvida a CCP.

VI.2 O professor responsável deverá ser participante ativo 
do Programa (Pleno) quando se tratar de disciplina obrigatória 
do programa ou da área de concentração.

VII - CANCELAMENTO DE TURMAS DE DISCIPLINAS
VII.1 O cancelamento de turmas de disciplinas poderá ocor-

rer mediante solicitação do ministrante, devidamente justificada, 
aprovada pela CCP.

VII.2 A CCP deverá emitir parecer sobre a solicitação no 
prazo máximo de 10 (dez) dias.

VII.3 O cancelamento de turma de disciplina por falta de 
alunos só ocorrerá se não atingir o número mínimo de estudan-
tes matriculados por turma, conforme proposta do responsável 
pela disciplina antes do início estabelecido das aulas.

VII.4 O prazo máximo para deliberação da CCP de acordo 
com o calendário é de até 2 (dois) dias antes da data final para 
o início das aulas.

VIII - EXAME DE QUALIFICAÇÃO (EQ)
O Exame de Qualificação é exigido tanto no curso de Mes-

trado quanto no curso de Doutorado.
A inscrição no exame de qualificação é de responsabili-

dade do estudante e deverá ser feita dentro do prazo máximo 
estabelecido pelo programa neste Regulamento (itens VIII.1.1, 
VIII.2.1 e VIII.3.1).

O exame de qualificação deverá ser realizado no máximo 60 
(sessenta) dias após a inscrição.

O estudante de pós-graduação que não realizar o exame no 
período previsto para o seu curso será desligado do programa, 
conforme item V do artigo 52 do Regimento de Pós-Graduação 
da USP.

A comissão examinadora deve ser constituída por 3 (três) 
membros indicados pela CCP, com titulação mínima de doutor. 
O orientador não participará da comissão examinadora, sendo 
facultativa sua presença no recinto. Caso ele esteja presente, ele 
não terá direito a voz.

Os exames de qualificação serão realizados em sessões 
públicas, não devendo exceder o prazo de 3 (três) horas para o 
mestrado e 5 (cinco) horas para o doutorado.

VIII.1 Mestrado
VIII.1.1 O(A) estudante de Mestrado deverá inscrever-se 

no referido exame num período máximo de 12 (doze) meses 
após sua primeira matrícula no curso, obedecendo o calendário 
estabelecido pelo programa e divulgado na página do programa 
na Internet.

VIII.1.2 O objetivo do exame de qualificação no mestrado é 
avaliar o conhecimento adquirido em disciplinas e sobre o tema 
de seu projeto, além da capacidade do(a) estudante em executar 
seu projeto de pesquisa.

VIII.1.3 Para o mestrado, o exame consistirá da avaliação da 
monografia e de uma exposição oral de no máximo 30 (trinta) 
minutos sobre o andamento do projeto de pesquisa do(a) estu-

tório anual sobre a “Situação dos Recursos Hídricos das Bacias 
Hidrográficas”, objetivando dar transparência à administração 
pública e subsídios às ações dos Poderes Executivo e Legislativo 
de âmbito municipal, estadual e federal;

2) A Deliberação CRH 146, de 11-12-2012 que “Aprova 
os critérios, os prazos e os procedimentos para a elaboração 
do Plano de Bacia Hidrográfica e do Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica”;

3) Deliberação CRH 194, de 24-04-2017, que alterou as 
Deliberações CRH 111/2009 e 188/2016;

4) A Lei Estadual 16.337, de 14-12-2016, que dispõe sobre 
o Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH e dá providências 
correlatas, que definiu que os CBHs devem deliberar até 30 de 
junho de cada ano sobre o Relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos;

5) O desenvolvimento, pela Fundação Agência da Bacia 
Hidrográfica do Alto Tietê - FABHAT, do Relatório de Situação dos 
Recursos Hídricos da UGRHI-06 2017, ano base 2016;

6) A reunião do Grupo de Trabalho Plano da Bacia (GTPL), 
realizada em 06-06-2017, e a reunião das Câmaras Técnicas de 
Monitoramento Hidrológico (CTMH) e Planejamento e Articula-
ção (CTPA), conjunta com o GT Plano, realizada em 20-06-2017, 
nas quais o Relatório foi avaliado e foram sugeridas alterações, 
atendidas e incluídas no Relatório pela FABHAT.

Delibera:
Artigo 1° - Fica aprovado o Relatório de Situação dos 

Recursos Hídricos da UGRHI-06 2017, ano base 2016, anexo a 
esta Deliberação.

Parágrafo único. A Secretaria Executiva do CBH-AT provi-
denciará meios para a ampla divulgação e o envio de cópia ao 
Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Artigo 2º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. 

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-6.943, de 6-7-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

O Reitor da Universidade de São Paulo, nos termos do 
artigo 42, I, do Estatuto da Universidade de São Paulo, baixa a 
seguinte Portaria:

Artigo 1º – O emprego público 1167774, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria GR 
5033/2011, fica redistribuído da Escola de Enfermagem para o 
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 11-1-2016. (Proc. 
USP 12.1.15.7.9).

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Resolução CoPGr-7.369, de 6-7-2017

Baixa o novo Regulamento do Programa de 
Pós-Graduação em Farmácia (Fisiopatologia 
e Toxicologia) da Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas - FCF

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação ad referendum da Câmara de 
Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em 03-07-
2017, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Fica aprovado o novo Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Farmácia (Fisiopatologia e Toxicologia), 
constante do anexo da presente Resolução.

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário, 
em especial a Resolução CoPGr-6826, de 30-06-2014 (Processo 
2008.1.38490.1.2).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
FARMÁCIA (FISIOPATOLOGIA E TOXICOLOGIA) DA FCF:

I - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DE 
PROGRAMA (CCP)

A CCP terá como membros titulares 4 (quatro) orientadores 
plenos credenciados no Programa, sendo um destes o Coordena-
dor e o suplente do Coordenador, além de 1 (um) representante 
discente, tendo cada membro titular seu suplente.

II - CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
II.1 Proficiência em língua estrangeira
A proficiência em língua estrangeira será exigida durante o 

processo seletivo, conforme item V deste Regulamento.
II.2 Requisitos para o Mestrado:
a) Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, 

através de uma prova escrita, de uma apresentação e defesa oral 
de seu projeto de pesquisa e do seu Curriculum vitae;

b) O conteúdo e o tempo para realização da prova escrita, 
bibliografia indicada, o tempo para a realização da apresentação 
e defesa oral do projeto, bem como datas, horários, local de 
inscrição e de realização das provas serão divulgados em edital, 
elaborado pela CCP, na página da FCF na Internet e no Diário 
Oficial do Estado de São Paulo;

c) A banca examinadora será constituída por 3 (três) mem-
bros indicados pela CCP. A nota final será obtida através da 
média aritmética entre as notas dadas pelos 3 (três) membros 
da banca examinadora. Serão aprovados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada etapa 
do processo.

II.3 Requisitos para o Doutorado:
a) Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, 

através da análise de mérito do projeto de pesquisa apresen-
tado, de uma apresentação e defesa oral de seu projeto de 
pesquisa e do seu Curriculum vitae;

b) O tempo da apresentação e defesa oral de seu projeto 
de pesquisa, bem como, datas, horários, local de inscrição e de 
realização das provas serão divulgados em edital, elaborado 
pela CCP, na página da FCF na Internet e no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo;

c) A banca examinadora será constituída por 3 (três) 
membros indicados pela CCP. A nota final será obtida através 
da média aritmética entre as notas dadas pelos três membros 
da banca examinadora. Serão aprovados os candidatos que 
obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) em cada prova.

II.4 Requisitos para o Doutorado Direto:
a) Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, 

através de uma prova escrita, do mérito, apresentação e defesa 
oral de seu projeto de pesquisa e do seu Curriculum vitae. 
Na análise do Curriculum vitae serão priorizados candidatos 
com participação em projetos de pesquisa, bolsas de iniciação 
científica anteriores, apresentação de trabalhos em eventos cien-
tíficos, premiações, artigos publicados em periódicos arbitrados 
e indexados em bases de dados internacionais;

b) O conteúdo e o tempo para realização da prova escrita, 
bibliografia indicada, o tempo para realização da apresentação 
e defesa oral de seu projeto de pesquisa e os itens avaliados 
no Curriculum Vitae serão divulgados em edital, elaborado pela 
CCP, na página da FCF na Internet e no Diário Oficial do Estado 
de São Paulo;

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.

À vista do § 1º do artigo 1º do Decreto 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 Sr. YOSHIMI 
UTIMURA CREMONEZ, CPF 004.697.398-27, na Diretoria de 
Bacia do Baixo Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos 
DAEE 9709090, em 26-06-2017, autorizo a DISPENSA DE 
OUTORGA do (s) uso (s)/interferência (s), na Estrada Municipal, 
km 50, Estância Paulo Santana, km 50, no município de MIRAN-
DÓPOLIS, para fins de atendimento sanitário, conforme abaixo:

Poço Local-001 - DAEE 087-0068- Aquífero Formação 
Adamantina - Coord UTM (km) - N 7.667,92 - E 488,79 - MC 
51 - Vazão 12,00 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.

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 JUNDIAÍ, CNPJ 45.780.103/0001-
50, na Diretoria de Bacia do Médio Tietê, e do Parecer Técnico 
contido nos autos DAEE 9823807, em 24-05-2017, autorizo a 
DISPENSA DE OUTORGA da (s) interferência (s), na Interligação 
da Av. Uva Niágara com a Rua Úcilla Lorencini Tafarello, Bairro 
Morada das Vinhas/Residencial Terra da Uva, no município 
de JUNDIAÍ, para fins de passagem (acesso viário), conforme 
abaixo:

Travessia Intermediária TR01 (tubulação de concreto Ø 
1,50m) - Afluente do Córrego do Engordadouro - Coord UTM 
(km) - N 7.439,61 - E 303,03 - MC 45;

Travessia Intermediária TR02 (tubulação de concreto Ø 
1,20m)- Afluente do Córrego do Engordadouro - Coord UTM 
(km) - N 7.439,60 - E 303,02 - 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.

À vista da Portaria DAEE n. 2850 de 21/12/12 reti-ratificada 
em 16-04-2013, do (s) Requerimento (s) apresentado (s) pela 
LOUIS DREYFUS COMPANY SUCOS S. A, CNPJ 00.831.373/0030-
49, na Diretoria da Bacia do Pardo Grande, em 18-11-2016 e do 
Parecer Técnico contido nos autos DAEE n. 9310223, autorizo a 
DISPENSA DE OUTORGA da (s) interferência (s) em recurso (s) 
hídrico (s) na Fazenda Santa Eliza, Rodovia SP 351 Altinópolis à 
Santo Antônio, Zona Rural, no município de ALTINÓPOLIS, para 
fins de passagem, encontrando-se a (s) mesma (s) CADASTRADA 
(S) no DAEE, conforme abaixo descrito:

Travessia aérea TR01 (Ø 1,00m circular) - Córrego da 
Fazendinha - Coord UTM (km) - N 7.671,35 - E 262,57 - MC 45.

Travessia aérea TR02 (Ø 1,50m circular) - Afluente do 
Córrego da Fazendinha - Coord UTM (km) - N 7.671,50 - E 
263,37 - 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 06-07-2017
Revogação das Licenças de Execução LE nºs 931221, 

931222 e 931223, publicada no DO de 01/10/14
Autos 9307873
À vista do Decreto Estadual 41258 de 01/11/96, da Portaria 

DAEE 717 de 12/12/96, e em atendimento à Informação do 
usuário de que o loteamento será interligado à rede pública.

Fica revogado o Despacho do Superintendente, de 01/10/14 
e Licenças de Execução de Poços Tubulares Profundos LEs 
931221, 931222 e 931223, que aprovou os estudos apresen-
tados por BARRETOS MAIS PRAÇA 106 EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ 18.817.575/0001-67, localizado 
no Residencial Mais Praça Barretos, anexo ao Bairro Cristiano de 
Carvalho, no município de Barretos.

Uso - Poço 001 - Recurso Hídrico Aquífero Adamantina/Serra 
Geral - coordenadas UTM km N 7726,51 - E 756,81 - MC-51

Uso - Poço 002 - Recurso Hídrico Aquífero Adamantina/Serra 
Geral - coordenadas UTM km N 7726,08 - E 756,80 - MC-51

Uso - Poço 003 - Recurso Hídrico Aquífero Adamantina/Serra 
Geral - coordenadas UTM km N 7726,33 - E 756,19 - MC-51

 Extrato de Doação
Termo de Doação 2017/35/00080.2.
Processo: 9501884/2016 - DAEE.
Doador - DAEE
Donatário: Prefeitura Municipal de Ilha Comprida
Parecer: CJ/DAEE 16/2017.
Objeto: Termo de Doação 2017/35/00080.2, de 06-07-2017, 

celebrado entre o Departamento de Águas e Energia Elétrica - 
DAEE e a Prefeitura Municipal de Ilha Comprida, objetivando a 
doação de 01 (uma) escavadeira guindaste.

Data de Assinatura: 06-07-2017.
 Reti-ratificação do D.O.
De 10-06-2016
Autos 9400857 - Vol. 003 - Extrato de Portaria 2269/16
Onde se lê:...Prazo 44 anos... Leia-se:...Prazo 44 

meses...
De 06-07-2017
Autos 9809358 - Extrato de Portaria 2093/17
Onde se lê:... Autos 9309358... Leia-se:... Autos 

9809358...
 Retificação do D.O.
De 28-04-2017
Autos 9310445 - Licença
Onde se lê: ...Sítio São José ... Leia-se: ... Sítio São 

Jorge...
De 27/05/17
Autos 9822136 - Indeferimento de Licença
Onde se lê: ... coordenadas UTM KM N 7392,34... 

Leia-se: ... coordenadas UTM km N 7492,76...

 COMITÊ DE BACIAS 
HIDROGRÁFICAS DO ALTO TIETÊ

 Deliberação CBH-AT 38, de 29-06-2017

Aprova o Relatório de Situação dos Recursos 
Hídricos da UGRHI-06 2017, ano base 2016

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, no uso de suas 
atribuições, e considerando:

1) A Lei 7.663, de 30-12-1991, que institui as normas de 
orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como 
ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos e, 
em especial, o artigo 19 que estabelece que será publicado rela-
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