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Parágrafo único - A regra do caput aplica-se também a 
investimentos realizados mediante auxílio recebido por agências 
de fomento ou outras fontes externas ao orçamento da USP.

Artigo 8º - A Assessoria de Planejamento Orçamentário da 
Reitoria deverá se manifestar previamente sobre a assunção dos 
compromissos referidos nos artigos 6º e 7º.

CAPÍTULO IV - LIMITES APLICÁVEIS AO ÚLTIMO ANO DA 
GESTÃO REITORAL

Artigo 9º - O orçamento anual do ano em que houver 
eleição para Reitor, não poderá apresentar ampliação de des-
pesas, considerada individualmente cada categoria econômica, 
que importem variação real em relação ao ano anterior, salvo 
demonstração de correspondente acréscimo de receitas, excluí-
das as provenientes da conversão de reservas financeiras.

Artigo 10 - No semestre em que houver eleição para Reitor 
e até o final do mandato reitoral em curso, é vedada a nomeação 
para cargos ou empregos em comissão, ou para funções de con-
fiança, salvo casos de vacância por exoneração ou afastamento 
a pedido do servidor, de aposentadoria, ou de morte.

Artigo 11 - No semestre em que houver eleição para Reitor, 
e até o final do mandato reitoral em curso, é vedada a criação de 
cargos ou empregos, bem como a distribuição de claros para as 
unidades, a concessão de prêmios, a concessão de novos bene-
fícios e vantagens remuneratórios, não incluídos os reajustes ou 
revisões salariais havidos na data regular do dissídio salarial, 
limitados estes à reposição inflacionária dos últimos 12 meses.

Artigo 12 - É igualmente vedada a prática de atos com o 
sentido de autorização ou compromisso de que futuramente 
sejam praticadas as medidas vedadas neste Capítulo.

Artigo 13 - Não são abrangidas pelas vedações deste Capí-
tulo as contratações mediante concurso público, para vagas e 
claros cujo preenchimento tenha sido autorizado em momento 
anterior ao semestre eleitoral.

CAPÍTULO V - RESERVA PATRIMONIAL DE CONTINGÊNCIA
Artigo 14 - A USP constituirá reserva patrimonial de 

contingência, formada por excedentes financeiros, em valor 
aproximado a 50% da média dos orçamentos anuais, calculada 
nos últimos quatro anos.

Artigo 15 - Uma vez atingido o montante indicado no 
artigo 14, os rendimentos financeiros da reserva patrimonial de 
contingência, que superem a inflação do período, poderão ser 
ordinariamente acrescidos às receitas.

Artigo 16 - O uso dos recursos que constituam a reserva 
patrimonial de contingência fica restrito a situações de excepcio-
nal necessidade, conforme vier a ser deliberado pelo Conselho 
Universitário, sendo vedada, em todo caso, sua utilização de 
modo a gerar despesas adicionais de caráter permanente.

Artigo 17 - A situação financeira da reserva patrimonial de 
contingência será acessível ao conhecimento público e informa-
da ao Conselho Universitário semestralmente.

CAPÍTULO VI - CONTROLE E RESPONSABILIDADE
Artigo 18 - Compete à Controladoria Geral acompanhar o 

cumprimento das regras fixadas por esta norma, apresentando 
relatórios anuais ao Conselho Universitário.

Artigo 19 - A Assessoria de Planejamento Orçamentário da 
Reitoria deverá anualmente prestar contas do cumprimento das 
regras fixadas por esta norma à Controladoria Geral.

Artigo 20 - O descumprimento destas regras enseja respon-
sabilidade dos gestores universitários, nos termos do regime 
disciplinar geral da USP.

Artigo 21 - Os casos omissos serão analisados pela Comis-
são de Orçamento e Patrimônio e, posteriormente, submetidos à 
aprovação do Conselho Universitário.

CAPÍTULO VII - DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS
Artigo 1º - Ao longo do exercício de 2017 deverá ser elabo-

rada norma modelo provisória de planejamento plurianual, que 
deverá ser revista em 2018, quando será substituída pela norma 
de planejamento plurianual, de vigência quadrienal, nos termos 
do disposto no Capítulo I.

Artigo 2º - As regras previstas no Capítulo II passarão a 
vigorar para o exercício orçamentário de 2022.

Artigo 3º - Enquanto não forem atendidos os limites pre-
vistos no Capítulo II, ficam vedadas medidas que impliquem 
aumento do comprometimento percentual de despesas totais 
com pessoal, em relação aos repasses realizados pelo Estado de 
São Paulo advindos da quota parte da USP sobre a arrecadação 
de ICMS - quota parte do Estado, tomando-se por parâmetro o 
percentual dos 12 meses anteriores.

Artigo 4º - Enquanto não forem atendidos os limites previs-
tos no Capítulo II, os percentuais de aumentos salariais anuais 
não poderão exceder a 90% do percentual de crescimento nomi-
nal, acumulado nos últimos 12 meses, das liberações de recursos 
do Tesouro do Estado de São Paulo a que se refere o artigo 2º do 
Capítulo acima referido.

Artigo 5º - Enquanto não forem atendidos os limites previs-
tos no Capítulo II, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos 
anuais deverão conter medidas que indiquem a redução de 
despesas totais com pessoal, visando ao menos a 5 pontos 
percentuais, em relação ao percentual acumulado nos 12 meses 
anteriores.

Artigo 6º - Enquanto o quadro de pessoal ativo da USP con-
tiver número de docentes em percentual inferior a 40% de seu 
total, as contratações de servidores técnicos e administrativos 
deverão corresponder no máximo às vacâncias do ano anterior, 
não incluído nesse cômputo de vacâncias aquelas decorrentes 
de planos de incentivo à demissão voluntária.

Artigo 7º - Apurando-se saldos financeiros no exercício de 
2017, não comprometidos com despesas previstas no orçamento 
de 2018, serão eles aportados à reserva patrimonial de contin-
gência a que se refere o Capítulo V.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução USP-7.344, de 30-5-2017

Dispõe sobre os Parâmetros de Sustentabilidade 
Econômico-financeira da USP

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento 
no artigo 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pelo 
Conselho Universitário, nas sessões realizadas em 07 de março 
e 11 de abril de 2017, baixa a seguinte Resolução:

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - O processo de planejamento econômico-finan-

ceiro da USP deverá contemplar, além do orçamento anual 
(Estatuto - art. 22, I), também uma norma de diretrizes orça-
mentárias, de vigência anual, que precederá o orçamento, bem 
como uma norma de vigência quadrienal, com programação 
de longo prazo para aspectos estruturais - ambas vinculando o 
orçamento anual.

§ 1º - O planejamento plurianual, as diretrizes orçamentá-
rias e o orçamento anual deverão respeitar os parâmetros de 
sustentabilidade econômico-financeira fixados por esta norma.

§ 2º - A norma que contém o planejamento plurianual deve 
ser elaborada no primeiro ano de cada gestão reitoral, para ser 
aprovada, pelo Conselho Universitário, na última reunião desse 
mesmo ano.

CAPÍTULO II - LIMITE DE DESPESAS TOTAIS COM PESSOAL
Artigo 2º - No exercício de sua autonomia, a USP define, 

como limite máximo de despesas totais com pessoal, a ser 
apurado por meio de média flutuante dos últimos 12 meses, 
85% das receitas relativas às liberações mensais de recursos do 
Tesouro do Estado de São Paulo advindas da quota parte da USP 
sobre a arrecadação de ICMS - quota parte do Estado, conforme 
definição do Decreto Estadual 29.598/1989.

§ 1º - Consideram-se despesas totais com pessoal o 
somatório dos gastos da USP com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, proventos da apo-
sentadoria, de pensões, inclusive adicionais, gratificações, auxílio 
refeição e alimentação, horas extras e vantagens pessoais de 
qualquer natureza, encargos sociais e contribuições recolhidas 
pela USP às entidades de previdência.

§ 2º - Não se incluem no somatório indicado no § 1º os 
gastos com indenizações em programas de incentivo à demissão 
voluntária.

Artigo 3º - Ao atingir-se, para despesas totais com pessoal, 
o patamar de 80% das receitas correspondentes às libera-
ções mensais de recursos do Tesouro do Estado de São Paulo 
advindas da quota parte da USP sobre a arrecadação do ICMS 
- quota parte do Estado (“limite prudencial”), a USP não poderá 
proceder a:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequa-
ção de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de 
sentença judicial, determinação legal ou contratual, bem como 
de progressão horizontal na carreira, nos termos do artigo 39 da 
Resolução 7272/2016;

II - criação de cargo, emprego ou função;
III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento 

de despesa;
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação 

de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente 
de vacância de cargos docentes, bem como a designação para 
a função de professor associado em decorrência de concurso 
de livre-docência, nos termos do artigo 163 e seguintes do 
Regimento Geral;

V - autorização para realização de horas extras.
Artigo 4º - Ao atingir-se, para despesas totais com pessoal, 

o patamar de 85% das receitas correspondentes às liberações 
mensais de recursos do Tesouro do Estado de São Paulo advin-
das da quota parte da USP sobre a arrecadação do ICMS - quota 
parte do Estado, sem prejuízo das medidas previstas para a 
hipótese do limite prudencial, o percentual excedente terá de 
ser eliminado nos dois semestres seguintes, sendo pelo menos 
um terço no primeiro.

Artigo 5º - Na composição do quadro de pessoal ativo da 
USP, no mínimo 40% dos servidores deverão corresponder a 
docentes.

CAPÍTULO III - COMPROMISSOS COM CUSTEIO E INVESTI-
MENTO QUE ONEREM EXERCÍCIOS FUTUROS

Artigo 6º - Todo compromisso com custeio que importe 
assunção de obrigação a onerar exercícios orçamentários 
futuros, com ampliação de gastos em relação ao orçamento 
vigente, deverá ser precedido de estudo de impacto econômico-
-financeiro, a ser produzido no âmbito de cada unidade de 
gestão orçamentária da USP.

Artigo 7º - Toda despesa com investimento que importe 
assunção de nova obrigação com custeio e/ou despesas com 
pessoal, a onerar exercícios orçamentários futuros, deverá ser 
precedida de estudo de impacto econômico-financeiro, a ser 
produzido no âmbito de cada unidade de gestão orçamentária 
da USP.

Referência:
- Interessado: Heleno Maspoli Verucci
- CNPJ: 09.187.895/0001-90
- Endereço: Chácara Mônica, Rua Eng. Paulo de Campos 

Pessel – Lote 18, Bairro: Dois Córregos
- Município: Valinhos
- Autos DAEE n. 9822016
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 18-04-2017, fica(m) indeferido(s) 
o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 2755 - 02-02-2017 – Desassoreamento - Sem 
denominação - Coord. UTM (Km) N 7.455,84 – E 292,72 – MC 
45.

O processo poderá ser retomado após atendimento após 
Complementação da Triagem Administrativa BMT/BMEC, de 
02-02-2017.

“Informe de Indeferimento de Cadastro de Usos/Interferên-
cias do DAEE de 31-05-2017.”

Referência:
- Interessado: José Romeu de Miranda
- CNPJ: 07.958.856/0001-13
- Endereço: Estrada Velha Tatuí à Laranjal Paulista, Bairro 

Rio das Pedras - Município: Tatuí
- Autos DAEE n. 9822707
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto 

Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, 
de 14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 e o Despacho da 
Diretoria da Bacia do Médio Tietê – BMT/BMR, de 08-03-2017, 
fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 24.632 - 22-09-2016 - Poço Local: 001 - 
Aquífero Grupo Tubarão - Coord. UTM (Km) N 7.421,42 – E 
205,18 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento à Noti-
ficação BMT n. 4.639, de 18-10-2016.

“Informe de Indeferimento de Cadastro de Usos/Interferên-
cias do DAEE de 31-05-2017.”

Referência:
- Interessado: Antonio Alves Proença
- CPF: 972.461.908-72
- Endereço: Avenida Miguel Alonso Gonzales, 44, Jardim Las 

Palmas - Município: Guarujá
- Autos DAEE n. 9910003
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto 

Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, 
de 14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 e a Informação 
da Diretoria da Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista - BAT/
BAIT n. 437, de 11-04-2017, fica indeferido o seguinte reque-
rimento:

N. Protocolo 16.048 - 27-06-2016 - Poço Local: 001.
O processo poderá ser retomado após atendimento ao 

Ofício BAT/BAIT 610, de 20-07-2016.
“Informe de Indeferimento do DAEE de 31-05-2017. ”
Referência:
- Interessado: Sendas Distribuidora S/A
- CNPJ: 06.057.223/0253-28
- Endereço: Avenida Águia de Haia, 2.636, Parque Paineiras 

- Município: São Paulo
- Autos DAEE n. 9910095
Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria 

DAEE n. 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria 
da Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista – BAT/BAIT n. 
409, de 07-04-2017, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) 
requerimento(s):

N. Protocolo 3.534-25/07/2016-Poço Local: 001-Aquífero 
Cristalino - Coord. UTM (Km) N 7.397,84-349,46-45

O processo poderá ser retomado após atendimento ao 
Ofício BAT/BAIT n. 683, de 15-08-2016.

“Informe de Indeferimento do DAEE de 31-05-2017. ”
Referência:
- Interessado: Sendas Distribuidora S/A
- CNPJ: 06.057.223/0271-00
- Endereço: Avenida Piraporinha, 680, Bairro Planalto - 

Município: São Bernardo do Campo
- Autos DAEE n. 9910096
Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria 

DAEE n. 717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria 
da Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista – BAT/BAIT n. 
410, de 07-04-20107, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) 
requerimento(s):

N. Protocolo 3.535 - 25-05-2016 – Poço Local: 001 - Aquífe-
ro Cristalino - Coord. UTM (Km) N 7.379,31 – E 339,63 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao 
Ofício BAT/BAIT n. 682, de 15-08-2016.

“Informe de Indeferimento de Cadastro de Usos/Interferên-
cias do DAEE de 31-05-2017.”

Referência:
- Interessado: Reserva Tropical
- CNPJ: 19.924.373/0001-87
- Endereço: Avenida Jardim Japão, n. 1.599 – Jardim Brasil 

- Município: São Paulo
- Autos DAEE n. 9910116
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto 

Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, 
de 14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 e a informação 
da Diretoria da Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista – BAT/
BAIT/n. 430, de 10-04-2017, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) 
requerimento(s):

N. Protocolo 3.947 - 12-08-2016 - Poço Local - Aqüífero 
Freático - Coord. UTM (Km) N 7.403,70 – E 338,12 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao 
Ofício BAT/BAIT/n. 966, de 12-12-2016.

“Informe de Indeferimento de Cadastro de Usos/Interferên-
cias do DAEE de 31-05-2017.”

Referência:
- Interessado: Bruno Alves Daufendack
- CPF: 380.220.588-07
- Endereço: Rua Dr. Inácio Proença de Gouveia, 552, Parque 

Peruche - Município: São Paulo
- Autos DAEE n. 9910318
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto 

Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, de 
14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 e a Informação da 
Diretoria da Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista – BAT/BAIT 
n. 453, de 12-04-2017, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) 
requerimento(s):

N. Protocolo 5.284 - 03-11-2016 - Poço Local: 001 - Coord. 
UTM (Km) N 7.412,78 – E 333,69 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao 
Ofício BAT/BAIT n. 941, de 28-11-2016.

“Informe de Indeferimento do DAEE de 31-05-2017. ”
- Referência:
- Interessado: Prefeitura Municipal de Charqueada
- CNPJ: 45.732.013/0001-93
- Endereço: Sítio Moreira, Estrada Municipal Ezair Assarite, 

s/nº, Bairro Paiol, Município de Charqueada
- Autos DAEE 9922730
Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE n. 

717/96, item 7.4 e o Despacho da Diretoria de Bacia do Médio 
Tietê – BMT/BMR, de 09-05-2017, fica(m) indeferido(s) o(s) 
seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 24739 - 23-09-2016 - Desassoreamento - 
Córrego Ribeirão Medeiros - Coord. UTM (Km) N 7.503,70 – E 
215,10 – MC 45.

O Processo poderá ser retomado após o atendimento ao 
Ofício BMT n. 058, de 11-01-2017.

do Rio Tamanduateí para restituição do livre escoamento deste 
curso d’águas, como também possibilitar a normalidade no for-
necimento de água em parte deste município e no escoamento 
do tráfego na Av. dos Estados.

 Despachos do Superintendente, de 31-5-2017
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/Interferên-
cias do DAEE de 31-05-2017.”

Referência:
- Interessado: Valdir Granito
- CPF: 043.353.988-09
- Endereço: Estrada Municipal Mococa à Usina Pedra Bran-

ca, km 13, Gleba “F”, Zona Rural
- Município: Mococa
- Autos DAEE n. 9310212
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decreto 

Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, 
de 14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 e o Despacho da 
Diretoria da Bacia do Pardo Grande - BPG/PGR, de 17-04-2017, 
fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 29.125 - 09-11-2016 - Poço Local: 001 - Aquífe-
ro Freático - Coord. UTM (Km) N 7.629,59 – E 298,94 – MC 45;

N. Protocolo 29.125 - 09-11-2016 - Poço Local: 002 - Aquífe-
ro Freático - Coord. UTM (Km) N 7.629,61 – E 298,92 – MC 45.

N. Protocolo 29.125 - 09-11-2016 - Poço Local: 003 - Coord. 
UTM (Km) N 7.629,54 – E 298,87 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao 
e-mail PGR, de 30-11-2016.

“Informe de Indeferimento do DAEE de 31-05-2017. ”
Referência:
- Interessado: Marcelo Cestari
- CPF: 074.610.968-77
- Endereço: Rodovia SP 323, km 13,60 - Município: Monte 

Alto
- Autos DAEE n. 9310302
Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE n. 

717/1996, item 7.4 e a Informação da Diretoria da Bacia do 
Pardo Grande - BPG/PGR n. 52, de 08-03-2017, fica indeferido o 
seguinte requerimento:

N. Protocolo 33.194 - 21-12-2016 - Barramento - Coord. 
UTM (Km) N 7.644,42 –E 757,48 – MC 51.

O processo poderá ser retomado após atendimento à Tria-
gem de Documentos BPG, de 21-12-2016.

“Informe de Indeferimento de Cadastro de Usos/Interferên-
cias do DAEE de 31-05-2017.”

Referência:
- Interessado: Marcelo Cestari
- CPF: 074.610.968-77
- Endereço: Rodovia SP 323, km 13,60 - Município: Monte 

Alto
- Autos DAEE n. 9310302
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do 

Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE 
n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 
e a Informação da Diretoria da Bacia do Pardo Grande - 
BPG/PGR n. 52, de 08-03-2017, fica indeferido o seguinte 
requerimento:

N. Protocolo 33.196 - 21-12-2016 - Captação Superficial - 
Coord. UTM (Km) N 7.644,45 – E 757,48 – MC 51;

N. Protocolo 33.197 - 21-12-2016 - Poço Local: 001 - 
Aquífero Formação Marília - Coord. UTM (Km) N 7.644,91 – E 
757,49 – MC 51;

N. Protocolo 33.197 - 21-12-2016 - Poço Local: 002 - 
Aquífero Formação Marília - Coord. UTM (Km) N 7.644,58 – E 
757,39 – MC 51.

O processo poderá ser retomado após atendimento à Tria-
gem Administrativa de Documentos BPG, de 21-12-2016.

“Informe de Indeferimento do DAEE de 31-05-2017. ”
Referência:
- Interessado: Mineração Colozzo & Valentim Ltda - EPP
- CNPJ: 09.048.012/0001-60
- Endereço: Fazenda São Pedro, Rodovia SP 342, km 217, 

Zona Rural
- Município: São João da Boa Vista
- Autos DAEE n. 9310363
Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria DAEE n. 

717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do 
Pardo Grande - BPG/PGR n. 247, de 18-04-2017, ficam indeferi-
dos os seguintes requerimentos:

N. Protocolo 33.440 - 23-12-2016 - Captação Superficial - 
Bacia do Ribeirão dos Porcos - Coord. UTM (Km) N 7.561,41 – E 
312,63 – MC 45;

N. Protocolo 33.441 - 23-12-2016 - Extração de Minérios - 
Bacia do Ribeirão dos Porcos - Coord. UTM (Km) N 7.560,83 – E 
312,78 – MC 45;

N. Protocolo 33.442 - 23-12-2016 - Lançamento Superficial - 
Bacia do Ribeirão dos Porcos - Coord. UTM (Km) N 7.561,41 – E 
312,63 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após Complementação à 
Carta BPG/PGR n. 130, de 16-03-2017.

“Informe de Indeferimento de Cadastro de Usos/Interferên-
cias do DAEE de 31-05-2017.”

Referência:
- Interessado: Valdecir Ferrarezi
- CPF: 288.789.998-81
- Endereço: Sítio Bom Jesus, Estrada Municipal Emílio Ferra-

rezi, Bairro Morro Azul - Município: Itatiba
- Autos DAEE n. 9821353
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do 

Decreto Estadual n. 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE 
n. 2.292, de 14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 e 
o Despacho da Diretoria da Bacia do Médio Tietê - BMT/
BMR, de 10-03-2017, ficam indeferidos os seguintes reque-
rimentos:

N. Protocolo 19.809 - 29-09-2015 - Poço Local: 001 - Aquífe-
ro Freático - Coord. UTM (Km) N 7.445,57 – E 319,74 – MC 45;

N. Protocolo 19.812 - 29-09-2015 - Captação Superficial - 
Coord. UTM (Km) N 7.445,76 – E 319,72 – MC 45;

N. Protocolo 10.311 - 28-04-2016 - Reservação - Coord. 
UTM (Km) N 7.445,76 –E 319,72 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento às 
Notificações BMT n. 3.867, de 30-08-2016, e BMT n. 4.040, de 
06-09-2016.

“Informe de Indeferimento de Cadastro de Usos/Interferên-
cias do DAEE de 31-05-2017.”

Referência:
- Interessado: Reciclagem Vida Nova Ltda - ME
- CNPJ: 09.128.052/0001-12
- Endereço: Sítio São João, Estrada Municipal Eng.º Osvaldo 

Nardini, Bairro: São João
- Município: Laranjal Paulista
- Autos DAEE n. 9821893
Tendo em vista o disposto no § 1. do artigo 1. do Decre-

to Estadual 41.258 de 01-11-1996, a Portaria DAEE n. 2.292, 
de 14-12-2006, reti-ratificada em 18-04-2016 e o Despacho 
da Diretoria da Bacia do Médio Tietê – BMT/BMR, de 08-03-
2017, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) requerimento(s):

N. Protocolo 5.729 - 08-03-2016 - Captação Superficial - 
Coord. UTM (Km) N 7.448,30 – E 207,36 – MC 45;

N. Protocolo 5.729 - 08-03-2016 - Reservação - Coord. UTM 
(Km) N 7.448,30 –E 207,36 – MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento a Noti-
ficação BMT/n. 4354, de 27-09-2016.

“Informe de Indeferimento do DAEE de 31-05-2017. ”

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-560, de 29-5-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destinação de Emprego Público no âmbito do Programa de Concessão de Técnico 
de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes)

O Pró-Reitor de Pesquisa da Universidade de São Paulo, de acordo com a Portaria GR 4215/09 e considerando a Lei Complemen-
tar 1074/08, bem como a Portaria GR-4078/09, baixa a seguinte Portaria:

Artigo 1º - Diante da indicação de nova vigência do projeto de pesquisa, fica prorrogado o prazo de destinação de emprego 
público criado pela Lei Complementar 1074/2008, ocupado atualmente pelo servidor Ricardo Dionisio Fernandes e distribuído junto 
à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas pela Portaria PRP-29, de 22-6-2009, para continuar atendendo o Programa de 
Concessão de Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência (Procontes), conforme segue:

FAIXA/GRAU CATEGORIA PROFISSIONAL EMPREGO PÚBLICO DOCENTE RESPONSÁVEL PELO PROJETO DE PESQUISA PRAZO FINAL DE DESTINAÇÃO

Superior S1 A Especialista em Laboratório 1131770 Rose Satiko Gitirana Hikiji 31-7-2021
Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 1-4-2017 (Processo 

USP 2009.1.8958.1.7).

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Comunicado
Apoio Mobilidade Docente com recursos CAPES-PROAP-

-PRPG
Edital PRPG 04/2017
OBJETIVO
Este edital tem por finalidade apoiar 15 (quinze) docentes 

dos programas de pós-graduação da USP/São Paulo, Pirassunun-
ga e HRAC, utilizando os recursos financeiros aprovados pela 
CAPES para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em 2015 (CAPES-
-PROAP/PRPG-2015).

O apoio será para os Programas de Pós-Graduação do 
campus USP/São Paulo, Pirassununga e HRAC, ou seja, progra-
mas que recebem recursos através do Convênio CAPES/PROAP 
817757/2015.

Os recursos serão destinados para o apoio à mobilidade 
docente, através do pagamento de 05 diárias internacionais 
(conforme tabela de diárias CAPES, variando de US$ 180 a US$ 
370) e passagem aérea (até o valor de R$ 5.400,00).

PRAZOS
- Inscrições: de 05 a 14-06-2017 às 18hs na PRPG
- Divulgação do resultado: 20-6-2017
Obs.: Os processos deverão ser oficialmente recebidos na 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação até o dia 14-06-2017 às 18h, 
impreterivelmente, não serão considerados documentos entre-
gues em outros locais.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
Deverá ser aberto pela Unidade, um processo para cada 

solicitação encaminhada com os seguintes documentos:
- Pedido de auxílio (formulário disponível no site da PRPG);
- Descrição das atividades a serem realizadas;
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