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poderão passar para o curso de Doutorado regular. Aos egressos 
dos referidos cursos serão outorgados o título de Doutor em 
Ciências, Programa de Pós-Graduação em Geotecnia. A realiza-
ção do processo seletivo será coordenada pela CCP/GEOTECNIA.

O Programa de Pós-Graduação em Geotecnia dispõe de 2 
(duas) vagas no curso de Doutorado (D).

2 DA INSCRIÇÃO
O período de inscrições para este Processo Seletivo com-

preende os dias úteis, entre o período de 14 a 20-11-2017, de 
09:00 às 11:00 e 13:30 às 16:30. As inscrições serão efetuadas 
na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia da 
EESC/USP, na Av. Trabalhador São-Carlense, 400, CEP 13566-590, 
São Carlos, SP ou através de correspondência por via postal, 
desde que com data de postagem até 17-11-2017.

Os candidatos ao Curso de Doutorado deverão entregar 
ficha de inscrição devidamente preenchida, indicando cla-
ramente a linha de pesquisa de interesse (Clique aqui para 
acessar a ficha de inscrição). A ficha de inscrição deverá estar 
acompanhada de carta de manifestação de interesse na orien-
tação, fornecida por orientador credenciado no Programa. Os 
candidatos também deverão entregar 01 (uma) cópia legível dos 
seguintes documentos:

a) CPF, RG, Título de Eleitor e Certificado de Reservista, 
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, para can-
didatos brasileiros.

b) Passaporte, para candidatos estrangeiros.
c) 02 (duas) fotos 3/4 recentes
d) Diploma da graduação frente e verso, de curso oficial-

mente reconhecido.
e) Histórico escolar do curso de graduação com a indicação 

da média ponderada (incluindo as reprovações) obtida pelo 
aluno. Incluir declaração em separado constando a média 
ponderada incluindo reprovações, caso o histórico escolar não 
apresente esta informação.

f) Documento da instituição de ensino do curso da gradua-
ção declarando qual é a nota mínima para aprovação, caso esta 
informação não conste no histórico escolar.

g) Diploma de Mestre com validade nacional ou equivalente 
ao outorgado pela USP (frente e verso) ou Certificado de Homo-
logação de Defesa de Mestrado em área de pós-graduação cujo 
diploma a ser expedido tenha validade nacional, para os candi-
datos que ainda não possuem o diploma de Mestre.

h) Histórico escolar do mestrado.
i) Projeto de pesquisa em folha A4 (margem 2,5), espaço 

1,5 entre linhas, letra Times New Roman - 12 pontos e máximo 
de 20 páginas. A primeira página deve conter apenas o título do 
trabalho, nome do candidato e nome do orientador. O projeto 
deverá ser entregue em 3 vias. O projeto de pesquisa poderá ser 
redigido em português, espanhol ou inglês.

j) Dissertação do mestrado em forma digital (CD ou DVD).
k) Curriculum Lattes/CNPq ou Curriculum Vitae (no caso de 

candidatos estrangeiros), devendo comprovar as informações 
contidas no currículo através de:

* Para Artigos Científicos Publicados: cópias das respectivas 
publicações incluindo cópia do artigo e referência completa 
(nome do congresso, DOI, etc.).

* Para Iniciação Científica: documento oficial emitido pela 
Instituição de Ensino ou Agência de Fomento declarando a 
vigência do Projeto de Iniciação Científica (IC).

* Para Patentes: Comprovante de depósito de pedido de 
registro de patente de invenção incluindo número e data do 
pedido junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial), autoria e título do pedido.

Os candidatos ao Curso de Doutorado Direto deverão 
entregar ficha de inscrição devidamente preenchida, indicando 
claramente a linha de pesquisa de interesse (Clique aqui para 
acessar a ficha de inscrição). A ficha de inscrição deverá estar 
acompanhada de carta de manifestação de interesse na orien-
tação, fornecida por orientador credenciado no Programa. Os 
candidatos também deverão entregar 01 (uma) cópia legível 
acompanhada do original para comparação, dos seguintes 
documentos:

a) CPF, RG, Título de Eleitor e Certificado de Reservista, 
Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, para can-
didatos brasileiros.

b) Passaporte, para candidatos estrangeiros.
c) 02 (duas) fotos 3/4 recentes.
d) Diploma da graduação frente e verso, de curso oficial-

mente reconhecido.
e) Histórico escolar do curso de graduação com a indicação 

da média ponderada (incluindo as reprovações) obtida pelo 
aluno. Incluir declaração em separado constando a média 
ponderada incluindo reprovações, caso o histórico escolar não 
apresente esta informação.

f) Documento da instituição de ensino do curso da gradua-
ção declarando qual é a nota mínima para aprovação, caso esta 
informação não conste no histórico escolar.

g) Projeto de pesquisa em folha A4 (margem 2,5), espaço 
1,5 entre linhas, letra Times New Roman - 12 pontos e máximo 
de 20 páginas. A primeira página deve conter apenas o título do 
trabalho, nome do candidato e nome do orientador. O projeto 
deverá ser entregue em 3 vias. O projeto de pesquisa poderá ser 
redigido em português, espanhol ou inglês.

h) Curriculum Lattes/CNPq ou Curriculum Vitae (no caso de 
candidatos estrangeiros), devendo comprovar as informações 
contidas no currículo através de:

* Para Artigos Científicos Publicados: cópias das respectivas 
publicações incluindo cópia do artigo e referência completa 
(nome do congresso, DOI, etc.).

* Para Iniciação Científica: documento oficial emitido pela 
Instituição de Ensino ou Agência de Fomento declarando a 
vigência do Projeto de Iniciação Científica (IC).

* Para Patentes: Comprovante de depósito de pedido de 
registro de patente de invenção incluindo número e data do 
pedido junto ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Indus-
trial), autoria e título do pedido.

i) Comprovante da realização de no mínimo 1 (um) ano 
de iniciação científica ou outra atividade de pesquisa na área 
de Geotecnia.

3 DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS:
A seleção, que será operacionalizada pela Comissão do 

Processo Seletivo do Programa de Pós-Graduação em Geotecnia, 
estará baseada nos seguintes critérios:

3.1 Primeira Fase
Os candidatos serão avaliados, em caráter eliminatório, 

através de seu Curriculum Vitae, histórico escolar do curso de 
graduação e histórico escolar do curso de mestrado.

3.1.1 Curriculum Vitae
O Curriculum Vitae será pontuado de acordo com os seguin-

tes critérios (máximo de 25 pontos):
a) Iniciação científica em área afim da Geotecnia (Número 

de semestres comprovado por meio de documento oficial 
emitido pela Instituição de Ensino Superior ou por Agência de 
Fomento): 0,25 pontos/semestre, com máximo de 1,0 ponto;

b) Curso de graduação em Engenharia Civil, Geologia, 
Engenharia Ambiental, Engenharia Geológica ou Engenharia de 
Minas: 1,0 ponto;

c) Especialização/Extensão/Graduação com ênfase em área 
afim da Geotecnia (mínimo 30 horas): 1,0 ponto, com máximo 
de 1,0 ponto;

d) Mestrado: 3,0 pontos em área afim da Geotecnia / 1,0 
ponto em outra área, com máximo de 3,0 pontos;

e) Publicação de artigos completos, em área afim da 
Geotecnia:

* em periódicos internacionais indexados relevantes: 1,5 
ponto/artigo, com máximo de 3,0 pontos;

* em periódicos nacionais relevantes: 0,75 ponto/artigo, 
com máximo de 1,5 pontos;

Portaria GR-7032, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1132644, Superior 1 A, 
criado pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela 
Portaria GR-4900/2011, fica redistribuído do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas para o Museu de Arqueologia e Etnologia.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16.03.2016 (Proc. USP 
10.1.24.2.5).

Portaria GR-7033, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1168029, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4918/2011, fica redistribuído da Prefeitura do Campus USP 
de Ribeirão Preto para a Escola de Enfermagem de Ribeirão 
Preto.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21.03.2016 (Proc. USP 
11.1.462.53.8).

Portaria GR-7034, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1174690, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6411/2013, fica redistribuído da Reitoria da Universidade 
de São Paulo para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 07.03.2016 (Proc. USP 
14.1.98.1.4).

Portaria GR-7035, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1137751, Superior 1 A, cria-
do pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-5284/2011, fica redistribuído da Reitoria da Universidade de 
São Paulo para o Instituto de Estudos Brasileiros.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 16.03.2016 (Proc. USP 
05.1.7569.1.3).

Portaria GR-7036, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1166158, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-6297/2013, fica redistribuído do Instituto de Física de São 
Carlos para a Prefeitura do Campus USP de São Carlos.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 21.03.2016 (Proc. USP 
12.1.16.62.8).

Portaria GR-7037, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1166719, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4990/2011, fica redistribuído da Faculdade de Filosofia, 
Letras e Ciências Humanas para a Reitoria da Universidade de 
São Paulo.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 01.03.2016 (Proc. USP 
11.1.2611.8.5).

Portaria GR-7038, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1199196, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-5112/2011, fica redistribuído do Museu Paulista para o 
Hospital Universitário.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 23.03.2016 (Proc. USP 
14.1.79.33.8).

Portaria GR-7039, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1195107, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e redistribuído pela Portaria 
GR-5502/2012, fica redistribuído do Hospital Universitário para 
a Superintendência de Assistência Social.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 31.03.2016 (Proc. USP 
10.1.2803.86.2).

 UNIDADES UNIVERSITÁRIAS

 ESCOLA DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ESPORTE DE 
RIBEIRÃO PRETO

 Extrato de Convênio
Processo 2017.1.486.90.4. Convênio que entre si celebram 

a Universidade de São Paulo, CNPJ 63.025.530/0001-04, com 
interveniência da Escola de Educação Física e Esporte de 
Ribeirão Preto - USP, CNPJ 63.025.530/0103-39, e a empresa 
Academia Del Lama & Rondonl - ME, CNPJ 16.804.067/0001-19. 
Objeto: Conceder estágio de complementação educacional aos 
estudantes regulamente matriculados no curso de Educação 
Física e Esporte, conforme será estabelecido em Termos de Com-
promisso de Estágio. Vigência: O presente Convênio vigorará por 
5 anos, a partir da data de sua assinatura. Data da Assinatura: 
08-11-2017.

 ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

 Comunicado
Edital de Abertura do Processo Seletivo para Ingresso na
Pós-Graduação em Geotecnia – Curso de Doutorado e 

Doutorado Direto
A Comissão Coordenadora do Programa de Pós-Graduação 

em Geotecnia (CCP/GEOTECNIA) da Escola de Engenharia de 
São Carlos, da Universidade de São Paulo, torna público que 
estarão abertas as inscrições para a seleção de candidatos 
aos cursos de Doutorado e Doutorado Direto do Programa de 
Pós-Graduação em Geotecnia e estabelece as normas para o 
processo de seleção de alunos.

1 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Poderão participar do processo seletivo para o Curso de 

Doutorado os candidatos que possuírem título de mestre com 
validade nacional ou considerado equivalente ao outorgado 
pela USP.

Poderão participar do processo seletivo para o Curso de 
Doutorado Direto candidatos que completarem cursos de gradu-
ação até a data de matrícula. Os candidatos selecionados para o 
curso de Doutorado Direto portadores de diploma de mestrado, 
poderão solicitar a sua equivalência, que uma vez aprovada 

 DIRETORIA DE BACIA DO TURVO GRANDE

 Despacho do Diretor, de 15-08-2017
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 
constantes do requerimento registrado sob os Protocolos DAEE 
n. 24.386/15 e 24.381/15, de 12-11-2015, apresentado por ENES 
CARDOSO GONÇALVES NETO, CPF/CNPJ: 291.381.658-48 e do 
Parecer Técnico n. 120/17 contido no Processo DAEE n. 9206845, 
Volume 01, declaramos dispensado (s) de outorga o (s) uso (s) 
e a (s) interferência (s), localizado (s) no município de Palmeira 
D’Oeste, para finalidade de irrigação e rural, conforme abaixo:

Reservação - Córrego do Cervo - Coord. Geográficas Lati-
tude S 20º 25’29,378 - Longitude o 50º 44’ 42,861” - Volume 
1.485,00 m³.

Captação Superficial - Córrego do Cervo - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 20º25’28,472 - Longitude o 50º44’45.865” 
- Volume 24,45 m³/dia. Extrato DDO/BTG n. 014, de 15-08-2017.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 
1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento registrado sob o Protocolo DAEE n. 8.765, 
de 12-04-2017, apresentado por JÚLIO CÉSAR FARINASSE, CPF/
CNPJ: 264.701.188-52 e do Parecer Técnico n. 140/17 contido no 
Processo DAEE n. 9207308, Volume 01, declaramos dispensado 
(s) de outorga o (s) uso (s) e a (s) interferência (s), localizado (s) 
no município de PALMEIRA D’ OESTE /SP, para finalidade rural, 
conforme abaixo:

Barramento - Afluente do Córrego Bacuri - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 20º23’12,959”- Longitude o 50º46’52,012” 
- Volume 1.000,00 m³. Extrato DDO/BTG n. 024, de 23-08-2017.

 Despacho do Diretor, de 27-10-2017
Declaração Sobre Viabilidade de Implantação de Empre-

endimento
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, de 

30-05-2017, as declarações e as informações constantes do 
requerimento registrado sob Protocolo DAEE n.27343/16, de 
20-10-2016, apresentado por Empresa de Saneamento de Pales-
tina - ESAP S/A, CPF/CNPJ 09.137.694/0001-88, na Diretoria 
da Bacia TURVO/GRANDE e com base no parecer técnico BTG/
TGR n. 186/17, contido no Processo DAEE n. 9204388 volume 
004, declaramos viável a concepção do (s) uso (s) e da (s) 
interferência (s) em recursos hídricos do empreendimento que 
o (s) demanda, localizado no Distrito de Jurupeba, município de 
Palestina - SP, conforme abaixo:

Lançamento de Água Superficial - Córrego Guarda Mor 
- Coord. Geográficas Latitude S 20º18’44,29” - Longitude o 
49º22’40,90” - Vazão Instantânea 5,83 m³/h. Extrato DVI/BTG n. 
008/17, de 27-10-2017.

Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, de 
30-05-2017, as declarações e as informações constantes do 
requerimento registrado sob Protocolo DAEE n. 27343/16, de 
20-10-2016, apresentado por Empresa de Saneamento de Pales-
tina - ESAP S/A, CPF / CNPJ 09.137.694/0001-88, na Diretoria 
da Bacia TURVO / GRANDE e com base no parecer técnico BTG/
TGR n. 188/17, contido no Processo DAEE n. 9204388 volume 
004, declaramos viável a concepção do (s) uso (s) e da (s) 
interferência (s) em recursos hídricos do empreendimento que 
o (s) demanda, localizado no Distrito de Boturuna, município de 
Palestina - SP, conforme abaixo:

Lançamento de Água Superficial - Córrego Formiga - Coord. 
Geográficas Latitude S 20º16’57,56” - Longitude o 49º29’42,75” 
- Vazão Instantânea 6,37 m³/h. Extrato DVI/BTG n. 009/17, de 
27-10-2017.

 Universidade de 
São Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-7.027, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1166522, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4956/2011, fica redistribuído da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto para a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
de Ribeirão Preto.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 28.03.2016 (Proc. USP 
11.1.1184.17.5).

Portaria GR-7028, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1166832, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4997/2011, fica redistribuído da Prefeitura do Campus USP 
da Capital para a Reitoria da Universidade de São Paulo.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 10.03.2016 (Proc. USP 
11.1.613.49.8).

Portaria GR-7029, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1195484, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4425/2009, fica redistribuído da Superintendência de Assis-
tência Social para o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências 
Atmosféricas.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 30.03.2016 (Proc. USP 
95.1.836.8.3).

Portaria GR-7030, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1193040, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4526/2009, fica redistribuído do Hospital de Reabilitação de 
Anomalias Craniofaciais para o Instituto Oceanográfico.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 07.03.2016 (Proc. USP 
10.1.83.61.7).

Portaria GR-7031, de 13-11-2017

Dispõe sobre a redistribuição de emprego público

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

Artigo 1º – O emprego público 1196944, Básico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria 
GR-4873/2010, fica redistribuído da Escola de Artes, Ciências 
e Humanidades para a Reitoria da Universidade de São Paulo.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a 22.02.2016 (Proc. USP 
11.1.2341.86.0).

N. Protocolo 1907/14 - 24-10-2014 - Barramento - Córrego 
do Pombal - Coord. Geográficas Latitude S 22°32’56,88” - Lon-
gitude o 47°02’00,05”.

N. Protocolo 123/15 - 26-01-2015 - Barramento (Implanta-
ção de Empreendimento) - Córrego do Pombal - - Coord. Geográ-
ficas Latitude S 22°32’56,88” - Longitude o 47°02’00,05”. Extra-
to de Informe de Indeferimento/BPG/n. 41/17, de 01-11-2017.

 Despachos do Diretor
De 04-09-2017
Declaração de Dispensa de Outorga
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e 

1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações cons-
tantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE n. 
11.136/17, de 11-05-2017, apresentado por Gervázio Pereira 
de Oliveira, CPF: 715.431.808-25, e do parecer técnico contido 
no Processo DAEE n. 9309402, declaramos dispensados de 
outorga os usos de recursos hídricos, localizados na propriedade 
denominada “Sítio Santo Antônio do Arraial”, município de 
Pirassununga, para uso doméstico e sanitário, conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 169-0075 - Aquífero Freático- Coord. 
Geográficas Latitude S 21° 54’ 02,69” - Longitude o 47° 22’ 
32,04” - Vazão Máxima Instantânea 2,00 m³/dia

Poço Local 002 DAEE 169-0076 - Aquífero Freático- Coord. 
Geográficas Latitude S 21° 54’ 02,00” - Longitude o 47° 22’ 
32,21” - Vazão Máxima Instantânea 1,00 m³/dia;

Poço Local 003 DAEE 169-0077 - Aquífero Freático- Coord. 
Geográficas Latitude S -21° 54’ 01,14” - Longitude o 47° 22’ 
31,04” - Vazão Máxima Instantânea 1,00 m³/dia. Extrato DDO/
BPG n. 89/17, de 04-09-2017.

De 18-10-2017
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. 20.887/17, de 31-08-2017, apresentado por Fazenda Engenho 
da Ponte Nova, CNPJ 09.145.952/0001-78, e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9310889, declaramos dispensado 
(s) de outorga o (s) uso (s) de recursos hídricos, localizado (s) na 
Rodovia SP 147, km 28,5 - Bairro da Ponte Nova, no município 
de Itapira, para uso sanitário/rural, conforme abaixo:

Captação em nascente - Bacia do Afluente do Rio do Peixe 
(nascente) - Coord. Geográficas Latitude S 22°27’36,99” - Lon-
gitude o 46°41’41,70” - Volume 14,70 m³/dia. Extrato DDO/BPG 
n. 160/17, de 18-10-2017.

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. 19.182/17, de 11-08-2017, apresentado por Luiz Carlos 
Benedeti, CPF 049.708.778-23, e do parecer técnico contido 
no Processo DAEE n. 9310811, declaramos dispensado (s) de 
outorga o (s) uso (s) e a (s) interferência (s) de recursos hídricos, 
localizado (s) na propriedade denominada “Sítio São Jorge”, no 
município de Serra Negra, para fins de irrigação e reservação, 
conforme abaixo:

Captação Superficial - Afluente do Córrego das Três Barras 
ou dos Mosquitos - Coord. Geográficas Latitude S 22°36’28,23” 
- Longitude o 46°41’11,80” - Volume 12,00 m³/dia.

Reservação - Afluente do Córrego das Três Barras ou dos 
Mosquitos - Coord. Geográficas Latitude S 22°36’28,15” - Lon-
gitude o 46°41’11,72” - Volume 270,00 m³. Extrato DDO/BPG n. 
198/17, de 07-11-2017.

 Despacho do Diretor, de 06-11-2017
Declaração Sobre Viabilidade de Implantação de Empre-

endimento
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630, de 

30-05-2017, as declarações e as informações constantes do 
requerimento registrado sob Protocolo DAEE n. 19.362/17 em 
15-08-2017, apresentado por Moacir Tonani, CPF 358.043.788-
72 na Diretoria da Bacia do Pardo Grande e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9310854, declaramos viável a 
concepção do uso de recurso hídrico do empreendimento que 
a demanda, para fins de irrigação, na propriedade denominada 
“Fazenda Santo Antônio do Barreiro”, localizada no município 
de Cajuru, conforme abaixo:

Captação Superficial - Rio Cubatão - Coord. Geográficas 
Latitude S 21°19’46,03” - Longitude o 47°14’20,03” - Vazão Ins-
tantânea 20,00 m³/h. Extrato DVI/BPG n. 37/17, de 06-11-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO PEIXE-
PARANAPANEMA

 DIRETORIA DA BACIA DO PEIXE PARANAPANEMA
Despacho do Diretor da Bacia do Peixe Paranapanema, de 

01/11/2017
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 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE n. 
BPP/BPPI/19878/2017, de 18/08/2017, apresentado por EDGARD 
KARNICK NAHAS, CPF 042.090.618-59 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9410783 Volume 01, declaramos 
dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), 
localizado(s) no município de CAPÃO BONITO, para fins de USO 
RURAL, conforme abaixo:

Captação Superficial - Córrego Catamburgo - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23º58’48,35” – Longitude O 48º31’55,78” 
- Volume 3,00 m3/dia. Extrato DDO/BPP n. 085, de 01/11/2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO RIBEIRA E LITORAL SUL

 Despacho do Diretor, de 16-10-2017
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 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE 
n. 24033/2017, de 10-10-2017, apresentado por FEDERAÇÃO 
NACIONAL DOS TRABALHADORES NAS EMPRESAS DE REFEI-
ÇÕES COLETIVAS E AFINS, CNPJ 64.184.625/0001-33 e do 
parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9501699 Volume 1, 
declaramos dispensados de outorga os usos e as interferências, 
localizados na Estrada da Pedra Lisa n. 83, km 74, Bairro Juquiá, 
no município de Juquitiba, para fins de lazer, conforme abaixo:

Barramento - Afluente do Rio Juquiá - Coord. Geográficas 
Latitude S 24°00’22.33” - Longitude o 47°00’32.50” - Volume 
4.788,00 m³.

Barramento - Afluente do Rio Juquiá - Coord. Geográficas 
Latitude S 24°00’20.77” - Longitude o 47°00’32.90” - Volume 
2.263,00 m³.

Barramento - Afluente do Rio Juquiá - Coord. Geográficas 
Latitude S 24°00’20.08” - Longitude o 47°00’33.49” - Volume 
626,40 m³.

Barramento - Afluente do Rio Juquiá - Coord. Geográficas 
Latitude S 24°00’18.99” - Longitude o 47°00’30.64” - Volume 
2.067,40 m³.

Barramento - Afluente do Rio Juquiá - Coord. Geográficas 
Latitude S 24°00’19.74” - Longitude o 47°00’33.52” - Volume 
616,00 m³. Extrato DDO/BRB n. 042, de 16-10-2017.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 
1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações constan-
tes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE n. 23848, 
23849 e 23850 de 09-10-2017, apresentado por ANDALO PAR-
TICIPAÇÕES S/A, CNPJ 18.740.950/0001-18 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9501868/17 Volume I, declaramos 
dispensado de outorga o uso e a interferência, localizado no 
município de MIRACATU, para fins PASSAGEM DE VEÍCULOS, 
conforme abaixo:

Travessia - Afluente do Córrego do Engano - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 24º01’05.03” - Longitude o 47º09’59.59”.

Canalização Fechada - Afluente do Córrego do Engano 
- Coord. Geográficas Latitude S 24º01’05.03” - Longitude o 
47º09’59.59”.

Barramento - Afluente do Córrego do Engano - Coord. 
Geográficas Latitude S 24º01’01.75” - Longitude o 47º10’01.78” 
- Volume 28.699,99 m³. Extrato DDO/BRB n. 41, de 11-10-2017.
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