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entre os estudantes regularmente matriculados nos programas 
do Instituto Especializado.

§ 1º - As Unidades afins citadas no inciso III deste artigo são 
as seguintes: Escola Superior de Agricultura "Luiz de Queiroz" 
(ESALQ/Piracicaba); Instituto de Biociências (IB/São Paulo); 
Instituto de Química (IQ/São Paulo); Instituto de Astronomia, 
Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG/São Paulo); Faculdade 
de Zootecnia e Engenharia de Alimentos (FZEA/Pirassununga).

§ 2º - O eleitor impedido de votar deverá comunicar o fato, 
por escrito, à Comissão Eleitoral, até o dia 26 de janeiro de 2018.

§ 3º - O eleitor que dispuser de suplente será por ele subs-
tituído, se estiver legalmente afastado ou não puder comparecer 
por motivo justificado.

§ 4º - O eleitor que não dispuser de suplente e que estiver 
legalmente afastado de suas funções na Universidade ou não 
puder comparecer às eleições, por motivo justificado, não será 
considerado para o cálculo do quorum exigido pelo Estatuto.

Artigo 9º - O eleitor que pertencer a mais de um colegiado 
terá direito a apenas um voto.

§ 1º - O eleitor referido neste artigo não poderá ser substi-
tuído nos outros colegiados pelo suplente.

§ 2º - O eleitor, membro de mais de um colegiado, que 
estiver legalmente afastado ou que não puder comparecer à 
eleição por motivo justificado, será substituído pelo seu suplente 
do colegiado de hierarquia mais alta.

§ 3º - Na eventualidade de o suplente, a que se refere o 
parágrafo anterior, estar legalmente afastado ou não puder 
comparecer por motivo justificado, a substituição do titular se 
fará pelo suplente do colegiado hierarquicamente inferior.

§ 4º - O eleitor que não comparecer no primeiro turno e, 
em razão disso, tiver sido substituído pelo suplente, não poderá 
votar no turno subsequente, caso este seja realizado.

DA ELEIÇÃO
Artigo 10 - Haverá uma mesa receptora de votos, designada 

pela Comissão Eleitoral, presidida por um docente, que terá dois 
mesários para auxiliá-lo, escolhidos entre os membros do corpo 
docente ou administrativo.

Artigo 11 - A votação será pessoal e secreta, não sendo 
permitido o voto por procuração.

§ 1º - Antes de votar o eleitor deverá exibir prova hábil de 
identidade e assinar a lista de presença.

§ 2º - Cada eleitor poderá votar em apenas uma chapa.
Artigo 12 - A votação será realizada por meio de cédula 

oficial, devidamente rubricada pelo Presidente da mesa recep-
tora de votos.

§ 1º - As cédulas conterão as chapas dos candidatos elegí-
veis a Diretor(a) e Vice-Diretor(a), em ordem alfabética do nome 
do candidato a Diretor(a).

§ 2º - No lado esquerdo de cada chapa haverá uma quadrí-
cula, na qual o eleitor assinalará o seu voto.

DA APURAÇÃO
Artigo 13 - A apuração dos votos terá início imediatamente 

após o término da votação, pela própria mesa receptora de 
votos. Aberta a urna e contadas as cédulas, seu número deverá 
corresponder ao dos eleitores.

§ 1º - Serão consideradas nulas as cédulas que contiverem 
votos em mais de uma chapa ou qualquer sinal que permita 
identificar o eleitor.

§ 2º - Serão nulos os votos que não forem lançados na 
cédula oficial.

Artigo 14 - Os trabalhos de apuração, nos dois turnos, 
poderão ser acompanhados exclusivamente pelos membros do 
Colégio Eleitoral, devendo ser supervisionados pela Comissão 
Eleitoral, que proclamará os resultados.

Artigo 15 - Logo após a apuração final, o Presidente da 
mesa receptora de votos mandará lavrar em ata a hora de aber-
tura e encerramento dos trabalhos, o resultado e os fatos mais 
relevantes ocorridos na eleição, a qual deverá ser assinada pelo 
Presidente e pelos mesários.

Artigo 16 - Caso haja empate entre as chapas no segundo 
turno, serão adotados, como critério de desempate, sucessiva-
mente:

I - a mais alta categoria do candidato a Diretor(a);
ll - a mais alta categoria do candidato a Vice-Diretor(a);
lll - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Diretor(a);
lV - o maior tempo de serviço docente na USP do candidato 

a Vice-Diretor(a).
DISPOSIÇÕES FINAIS
Artigo 17 - Finda a apuração, todo o material relativo à 

eleição será encaminhado à Diretoria do CENA, que o conservará 
pelo prazo mínimo de 30 dias.

Artigo 18 - Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos 
pela Comissão Eleitoral.

Artigo 19 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

 SUPERINTENDÊNCIA DO ESPAÇO FÍSICO DA USP

 Terceiro Termo Aditivo de Contrato (Prorrogação)
Contrato 47/2016 - Processo 2016.1.246.82.1.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Argeplan Arquitetura e Engenharia Ltda.
Tomada de Preços 25/2015: Elaboração do projeto executi-

vo completo de conservação de fachadas e reforma parcial de 
coberturas dos Edifícios Dr. Ayrosa Galvão e Oficina de Manuten-
ção, da Faculdade de Saúde Pública da USP.

Objeto do Aditamento: Prorrogado o prazo contratual por 
mais 45 dias corridos, contados a partir de 30-08-2017.

Data da Assinatura: 30-08-2017.
Primeiro Termo Aditivo de Acréscimo de Serviços e 1º 

Termo Aditivo de Supressão de Serviços de Contrato
Contrato 01/2017 - Processo 2016.1.490.82.0.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: GTEC Estrutura e Engenharia Ltda.-EPP.
Tomada de Preços 19/2016: Execução dos serviços de cons-

trução da torre metálica para elevador, do Bloco F1, do Instituto 
de Física de São Carlos - Campus 1 da USP.

Do 1º Aditivo de Acréscimo de Serviços – Execução de servi-
ços complementares, no valor global de R$ 31.174,91.

Do 1º Aditivo de Supressão de Serviços – Supressão de 
serviços contratuais, no valor total de R$ 11.187,25.

Do Valor e da Verba: R$ 19.987,66 (valor dos serviços 
extras, menos o da supressão), despesa que corre à conta da 
verba: Classificação Funcional Programática 12.364.1043.5305 
– Classificação da Despesa Orçamentária: 4.4.90.51.30 – Fonte 
de Recursos: 1 – exercício de 2017.

Data da Assinatura: 11-09-2017.
Termo de Recebimento Definitivo de Contrato
Contrato 36/2015 – Processo 2015.1.196.82.3.
Contratante: Superintendência do Espaço Físico da USP.
Contratada: Engeti Consultoria e Engenharia S/S Ltda.
Tomada de Preços 06/2015: Elaboração do projeto executi-

vo completo para recuperação estrutural, funcional e consolida-
ção do Edifício Cláudio Lembo, da Faculdade de Direito da USP.

Objeto: Por este Termo, a Contratante dá por aceito todos 
os serviços executados pela empresa contratada, por conta do 
Contrato 36/2015.

Data da Assinatura: 13-09-2017.

 EDITORA DA USP

 Primeiro Termo Aditivo de Contrato
Processo: 2017.1.5.91.4.
Contrato de Edição assinado dia 02-02-2017, entre a 

Universidade de São Paulo, por meio de sua Editora – Edusp 
e Oliver Tolle (organizador/tradutor), para a edição da obra “A 
Arquitetura”.

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
 Departamento de Administração
 DIVISÃO DE MATERIAL
Despacho do Coordenador de Administração Geral, 

de 29-9-2017
Convite Eletrônico 01/2017-RUSP. Processo 

2017.1.10118.1.0. Objeto da Licitação: Aquisição de microcom-
putadores e monitor. Licitantes Vencedoras: Item 1 - G Partner 
Tecnologia Eireli - EPP. Valor Adjudicado: R$ 34.776,00; Item 2 
- Golden Distribuidora Ltda. Valor Adjudicado: R$ 399,00. Homo-
logo o procedimento licitatório referente ao Convite Eletrônico 
01/2017 - RUSP, adjudico o objeto do certame às empresas G. 
Partner Tecnologia Eireli – EPP e Golden Distribuidora Ltda. e 
Autorizo a despesa.

 MUSEU DE ZOOLOGIA

 Comunicado
Prorrogação do prazo de inscrições.
Dado o encerramento do termo inicial sem nenhum registro 

de chapas, a Comissão Eleitoral prorroga o prazo de inscrições 
por mais dez dias consecutivos, a partir do dia 2-10-2017, 
conforme § 2º do Artigo 4º do Edital para Eleição de Diretor e 
Vice-Diretor do Museu de Zoologia da USP, publicado no D.O. 
de 21-9-2017.

 CENTRO DE ENERGIA NUCLEAR NA 
AGRICULTURA

 Portaria CENA-14, de 2-10-2017

Dispõe sobre a eleição para escolha do(a) 
Diretor(a) e do(a) Vice-Diretor(a) do Centro de 
Energia Nuclear na Agricultura da Universidade 
de São Paulo

A Comissão Eleitoral, composta pelos Profs. Drs. Luiz 
Antonio Martinelli - CENA/USP (Presidente), Ricardo Ribeiro 
Rodrigues - ESALQ/USP, Ciro Antonio Rosolem - FCA/UNESP/
Botucatu-SP, Holmer Savastano Junior - FZEA/USP e Raul Macha-
do Neto - ESALQ/USP, nomeada para conduzir o processo de 
eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) Vice-Diretor(a) do 
Centro de Energia Nuclear na Agricultura, com base no disposto 
no Estatuto e Regimento Geral da Universidade de São Paulo, 
baixa a seguinte Portaria:

DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1º - A eleição para escolha do(a) Diretor(a) e do(a) 

Vice-Diretor(a) do CENA será realizada, mediante sistema de 
chapas, no dia 2 de fevereiro de 2018, no Anfiteatro Prof. Admar 
Cervellini, localizado no Prédio Principal do CENA.

Parágrafo único - No mesmo local indicado no caput deste 
artigo realizar-se-á o segundo turno, se houver necessidade.

Artigo 2º - A eleição terá início às 9h30min, encerrando-se a 
votação do primeiro turno às 10h, permitindo o voto a todos os 
que, no momento do encerramento, se encontrarem no recinto.

§ 1º - Será considerada eleita a chapa que obtiver maioria 
absoluta de votos no primeiro turno.

§ 2º - Caso nenhuma das chapas obtenha maioria absoluta 
no primeiro turno, proceder-se-á a um segundo turno entre as 
duas mais votadas, considerando-se eleita a que obtiver maioria 
simples.

§ 3º - Se houver necessidade do segundo turno, ele será ini-
ciado 15 minutos após a proclamação do resultado do primeiro 
turno, estabelecendo-se um prazo de 30 minutos para a votação, 
permitindo o voto a todos os que, no momento do encerramen-
to, se encontrarem no recinto.

Artigo 3º - A condução do processo eleitoral ficará a cargo 
de uma Comissão Eleitoral constituída mediante Portaria do 
Diretor, conforme disposto no § 7º do artigo 46-A do Regimento 
Geral.

DAS INSCRIÇÕES
Artigo 4º - A Assistência Acadêmica do CENA receberá no 

prazo de 30 de outubro a 8 de novembro de 2017, no endereço 
eletrônico academica@cena.usp.br, o pedido de inscrição por 
chapas dos candidatos a Diretor(a) e Vice-Diretor(a), mediante 
requerimento assinado por ambos e dirigido à Comissão Eleito-
ral (modelo disponível em www.cena.usp.br/eleicoes), acompa-
nhado dos seguintes documentos:

a) programa de gestão a ser implementado;
b) declaração de desincompatibilização a que faz referência 

o artigo 7º desta portaria, quando for o caso (modelo disponível 
em www.cena.usp.br/eleicoes).

§ 1º - As chapas poderão ser compostas por Professores 
Titulares e Professores Associados 3 da Universidade.

§ 2º - Cada uma das Chapas deverá conter ao menos um 
docente do CENA, como candidato a Diretor ou a Vice-Diretor.

§ 3º - A Comissão Eleitoral divulgará, até às 17 horas do 
dia 9 de novembro, no site www.cena.usp.br/eleicoes, a lista das 
chapas que tiverem seus pedidos de inscrição deferidos, assim 
como as razões de eventual indeferimento.

Artigo 5º - Encerrado o prazo referido no artigo 4º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 10 a 19 de novembro de 2017, hipótese 
em que poderão ser apresentadas candidaturas compostas 
também de Professores Associados 2 e 1, pertencentes à 
Universidade, nos moldes do estabelecido no caput e no § 2º 
daquele artigo.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral divulgará, até às 17 
horas do dia 21 de novembro de 2017, no site www.cena.usp.br/
eleicoes, a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscri-
ção deferidos, assim como as razões de eventual indeferimento.

Artigo 6º- Encerrado o prazo referido no artigo 5º e não 
havendo pelo menos duas chapas inscritas, haverá um novo 
prazo para inscrição, de 22 de novembro a 1º de dezembro 
de 2017, nos moldes do estabelecido no caput do artigo 4º, 
hipótese em que poderão ser apresentadas candidaturas com-
postas exclusivamente por Professores Titulares e Associados 3 
externos ao CENA.

Parágrafo único - A Comissão Eleitoral divulgará, até às 17 
horas do dia 4 de dezembro de 2017, no site www.cena.usp.br/
eleicoes, a lista das chapas que tiverem seus pedidos de inscri-
ção deferidos, assim como as razões de eventual indeferimento.

Artigo 7º- Os docentes que exercerem as funções de 
Diretor(a), Vice-Diretor(a), Presidente e Vice-Presidente das 
Comissões mencionadas nos artigos 48 a 50 do Estatuto da USP, 
bem como as de Chefe e Vice-Chefe de Departamento/Divisão, 
que se inscreverem como candidatos, deverão, a partir do pedi-
do de inscrição, desincompatibilizar-se, afastando-se daquelas 
funções, em favor de seus substitutos, até o encerramento do 
processo eleitoral.

DO COLÉGIO ELEITORAL
Artigo 8º - O colégio eleitoral será composto da seguinte 

forma:
I - pelo conjunto de docentes do CENA;
II - pelos demais membros do Conselho Deliberativo;
III - pelos Diretores e representantes das Congregações das 

Unidades afins no Conselho Universitário, observado o mínimo 
de cinco Unidades afins definidas no Regimento do Instituto 
Especializado;

IV - por representantes dos servidores técnicos e adminis-
trativos do CENA, em número equivalente a cinco por cento do 
total dos componentes do colégio eleitoral mencionados nos 
incisos I a III;

V - por representantes discentes de pós-graduação, em 
número equivalente a cinco por cento do total dos componentes 
do colégio eleitoral mencionados nos incisos I a III, escolhidos 

- Poço Local-001 - DAEE 249-0813- Aqüífero Grupo Tuba-
rão - Coord UTM (Km) - N 7.506,20 - E 275,93 - MC 45 - Vazão 
2,00 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 18/04/16;

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 18/04/16, 
do(s) requerimento(s) apresentado(s) por MOISÉS DUTRA FER-
NANDES, CPF 059.400.959-68, na Diretoria de Bacia do Médio 
Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9818133, em 
25-03-2015, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/
interferência(s), na Rodovia Luiz de Queiroz Guimarães, Km 5, 
Lote 3, Bairro Reforma Agrária, no município de CAMPINAS, para 
fins de atendimento sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 301-1356- Aquífero Cristalino - 
Coord UTM (Km) - N 7.453,50 - E 287,54 - MC 45 - Vazão 4,80 
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 18/04/16;

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 18/04/16, 
do(s) requerimento(s) apresentado(s) por MARCOS ALEXANDRE 
PATERO E OUTRO, CPF 104.329.338-83, na Diretoria de Bacia 
do Médio Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 
9818838, em 30-06-2017, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA 
do(s) uso(s)/interferência(s), na Estrada Municipal Cosmópolis 
do Bairro Aparecida, s/n.º, Bairro: Aparecida, no município de 
COSMÓPOLIS, para fins de atendimento sanitário, conforme 
abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 249-0812- Aqüífero Freático - 
Coord UTM (Km) - N 7.493,26 - E 280,38 - MC 45 - Vazão 0,80 
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 18/04/16;

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 18/04/16, 
do(s) requerimento(s) apresentado(s) por ANTONIO CARLOS 
MAIMONI, CPF 582.920.808-30, na Diretoria de Bacia do Médio 
Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9820192, em 
07-04-2015, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/
interferência(s), na Estrada Rio Claro a Ajapí, 6.250, Bairro: 
Cachoeirinha, no município de RIO CLARO, para fins de atendi-
mento sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 218-0323- Aqüífero Freático - 
Coord UTM (Km) - N 7.527,33 - E 238,47 - MC 45 - Vazão 1,00 
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 18/04/16;

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

 Despacho do Superintendente, de 2-10-2017
Implantação de Empreendimento
Com fundamento no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto 

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

Á vista do Decreto Estadual n. 41.258 de 31/10/96, da 
Portaria DAEE 717 de 12/12/96 e do Parecer Técnico da Diretoria 
de Bacia do Médio Tietê, inserto no autos DAEE 9812726, ficam 
aprovados os estudos com uso e interferência em recursos 
hidricos subterrâneos, de acordo com o abaixo descrito, com a 
finalidade comércio de minérios, na Fazenda Ribeirão Bonito, no 
município de ANHEMBI, requerida pela AREIÃO EMPRESA DE 
MINERAÇÃO LTDA, CNPJ 46.416.004/0001-56, observadas as 
disposições legais e regulamentares que disciplinam a matéria.

- Captação Superficial - Ribeirão dos Remédios ou Bonito - 
Coord UTM (Km) - N 7.478,37 - E 792,90 - MC 51 - Vazão 175,00 
m3/h - periodo 08 h/d - 24 d/m;

- Lançamento Superficial - Ribeirão dos Remédios ou Bonito 
- Coord UTM (Km) - N 7.478,36 - E 792,90 - MC 51 - Vazão 73,00 
m3/h - periodo 08 h/d - 24 d/m;

- Extração de Minérios - Ribeirão dos Remédios ou Bonito 
- Coord UTM (Km) - N 7.477,29 - E 792,16 e N 7.478,11 - E 
792,68 - MC 51;

- Extração de Minérios - Ribeirão dos Remédios ou Bonito 
- Coord UTM (Km) - N 7.478,11 - E 792,68 e N 7.478,829 - E 
793,20 - MC 51.

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

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

 DIRETORIA DA BACIA DO PARDO GRANDE

 Despacho do Diretor da Bacia do Pardo Grande, de 
22-8-2017

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. 
14672/2016, de 13-06-2016, apresentado por Angelo de Souza, 
CPF: 746.233.038-53, e do parecer técnico contido no Processo 
DAEE n. 93009785, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) 
uso(s) e a(s) interferência(s), localizado(s) propriedade denomi-
nada “Fazenda Coqueiros”, no município de Guaíra, para uso 
doméstico/sanitário, conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 040-0072 - Aquífero Freático - Coord. 
Geográficas Latitude S 20° 24’ 32,59” - Longitude o 48° 17’ 
59,35” - Volume 4,00 m3/dia. Extrato DDO/BPG n. 62/17, de 
22-08-2017.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria GR-6.999, de 2-10-2017

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 1162780, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria GR 
4556/2009, fica redistribuído da Prefeitura do Campus USP da 
Capital para a Reitoria/Superintendência de Segurança.

Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 22-02-2016 
(Proc. USP 02.1.1896.62.1).

- Poço Local-001 DAEE 300-0376 - Aqüífero Grupo Tubarão 
- Coord UTM (Km) - N 7.440,88 – E 259,07 – MC 45 – Vazão 
2,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorre-
rem as situações previstas nos artigos 6. e 10. da Portaria DAEE 
2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16;

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

À vista do § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 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) por ANTÔ-
NIO DA COSTA OLIVEIRA, CPF 060.069.538-70, na Diretoria 
da Bacia do Médio Tietê, em 03-03-2017 e do Parecer Técnico 
contido nos autos DAEE n. 9822317, autorizo a DISPENSA DE 
OUTORGA do(s) uso(s) / interferência(s) no Sítio Barra Mansa, 
Estrada do Arpui, Bairro Batatuba, no município de PIRACAIA, 
para fins de atendimento sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local-001 DAEE 304-0330 - Aquífero Freático - Coord 
UTM (Km) - N 7.447,95 - E 356,55 – MC 45 – Vazão 3,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorre-
rem as situações previstas nos artigos 6. e 10. da Portaria DAEE 
2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16;

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

Despacho do Superintendente do DAEE de 02/10/17
Dispensa de Outorga
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,

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 18/04/16, 
do(s) requerimento(s) apresentado(s) por FABIANA ROSA CIN-
TRA, CPF 144.529.228-99, na Diretoria de Bacia do Pardo 
Grande, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9308212, 
em 22-07-2014, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) 
uso(s)/interferência(s), na Chácara 20, Rodovia João Traficante, 
Km 5,0, Bairro Residencial Campestre Recanto Esperança, no 
município de FRANCA, para fins de atendimento sanitário, 
conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 063-0136- Aquífero Guarani For-
mação Botucatu/Pirambóia - Coord UTM (Km) - N 7.727,99 - E 
258,69 - MC 45 - Vazão 2,00 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 18/04/16;

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

À vista do § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 
de 01/11/96, da Portaria DAEE 2292 de 14/12/06, reti-ratificada 
em 03/08/12, do(s) Requerimento(s) apresentado(s) pela AUTO 
POSTO PEIXINHO LTDA, CNPJ 03.871.577/0001-67, na Diretoria 
da Bacia do Médio Tietê, em 20-01-2017 e do Parecer Técnico 
contido nos autos DAEE n. 9703112, autorizo a DISPENSA DE 
OUTORGA do(s) uso(s) / interferência(s) na Avenida Manoel 
Bento da Cruz, n. 01, Centro, no município de PENÁPOLIS, para 
fins de atendimento sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local-001 DAEE 111-0008 - Aqüífero Grupo Bauru 
- Coord UTM (Km) - N 7.630,83 – E 595,18 – MC 51 - 1 0,00

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 18/04/16;

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 18/04/16, 
do(s) requerimento(s) apresentado(s) pela OLGA OSHIMA HOTEL 
LTDA - ME, CNPJ 11.369.226/0001-80, na Diretoria de Bacia 
do Baixo Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 
9709019, em 22-05-2017, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA 
do(s) uso(s)/interferência(s), na Rua Angelo Cerigato, 04-067, 
Vila Pacífico, no município de BAURU, para fins de atendimento 
sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 212-0682- Aquífero Grupo Bauru 
- Coord UTM (Km) - N 7.530,10 - E 696,30 - MC 51 - Vazão 
4,50 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 18/04/16;

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 18/04/16, 
do(s) requerimento(s) apresentado(s) por FAUSTO JOLY NETO, 
CPF 723.974.388-87, na Diretoria de Bacia do Médio Tietê, 
e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9800488, em 
26-09-2011, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/
interferência(s), no Sítio Karisma, Estrada Piracicaba a Anhumas, 
s/n.º, Bairro: Pau Queimado, no município de PIRACICABA, para 
fins de uso doméstico e atendimento rural, conforme abaixo:

- Poço Local-001 - DAEE 275-0007- Aqüífero Freático - 
Coord UTM (Km) - N 7.479,97 - E 221,78 - MC 45 - Vazão 0,50 
m3/dia;

- Captação Superficial - Ribeirão dos Marins - Coord UTM 
(Km) - N 7.480,03 - E 221,77 - MC 45 - Vazão 1,50 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 18/04/16;

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

À vista do § 1. do artigo 1. do Decreto Estadual n. 41.258 de 
31/10/96, da Portaria DAEE n. 2292 de 14/12/06, reti-ratificada 
em 18/04/16, do(s) Requerimento(s) apresentado(s) por APA-
RECIDO JOSÉ POSSATTO, CPF 968.968.688-72, na Diretoria 
da Bacia do Médio Tietê, em 13-10-2016 e do Parecer Técnico 
contido nos autos DAEE n. 9806840, autorizo a DISPENSA DE 
OUTORGA do(s) uso(s) / interferência(s) na Estrada do Guarujá, 
6880, Bairro Pedregulho, no município de SALTO, para fins de 
atendimento sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local-001 DAEE 301-1354 - Aquífero Itararé - Coord 
UTM (Km) - N 7.434,81 –E 270,92 – MC 45 - Vazão 2,00 m3/dia.

I - Esta Dispensa, poderá ser revista pelo DAEE, se ocorre-
rem as situações previstas nos artigos 6. e 10. da Portaria DAEE 
2292 de 14/12/06, reti-ratificada em 18/04/16;

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 18/04/16, 
do(s) requerimento(s) apresentado(s) por ALEXANDRA FABRICIA 
FERREIRA, CPF 301.685.178-41, na Diretoria de Bacia do Médio 
Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9813262, em 
07-11-2011, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) uso(s)/
interferência(s), no Sítio São José, s/nº, Bairro Ribeirão dos 
Limas, no município de MONTE ALEGRE DO SUL, para fins de 
atendimento sanitário, conforme abaixo:

- Captação em nascente - Bacia do afluente do Rio do 
Pinhal - Coord UTM (Km) - N 7.481,30 - E 327,98 - MC 45 - 
Vazão 2,95 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 18/04/16;

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 18/04/16, 
do(s) requerimento(s) apresentado(s) por PAULO RODRIGUES 
PELOIA, CPF 296.389.468-65, na Diretoria de Bacia do Médio 
Tietê, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9817146, 
em 03-02-2014, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do(s) 
uso(s)/interferência(s), no Sítio Palmeira, s/n.º, Bairro: Amarais, 
no município de ARTUR NOGUEIRA, para fins de uso doméstico, 
conforme abaixo:
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