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§ 2º - O membro referido no Inciso II será indicado pelo 
Reitor dentre os bibliotecários do SIBi.

§ 3º - Ocorrendo vacância entre os membros titulares a que 
se refere o inciso I, assumirá automaticamente essa condição, 
o respectivo suplente. Havendo vacância da titularidade e da 
respectiva suplência proceder-se-á a nova indicação.

§ 4º - O mandato dos membros referidos no inciso I e II, e 
seus respectivos suplentes, será de 03 (três) anos, permitida uma 
única recondução.

§ 5º - O presidente do Comitê Científico será designado 
pelo Reitor dentre os respectivos membros, com mandato de três 
anos, permitida uma recondução.

§ 6º No caso de vacância da função de Presidente do 
Comitê Científico, será indicado outro Presidente pelo Reitor, 
iniciando-se um novo mandato.

Artigo 6º - Ao Comitê Científico compete:
I - definir e gerir a política editorial do Programa em sinto-

nia com a política da Universidade;
II - definir e gerir a política do Portal de Revistas da USP;
III - responder a questões apresentadas pela comunidade 

referente aos periódicos editados oficialmente pela USP;
IV - aprovar os projetos e relatórios técnico-financeiros 

apresentados pelos editores;
V - definir as linhas de apoios a serem oferecidas pelo 

Programa;
VI - definir os critérios para participação em cada linha 

de apoio;
VII - emitir parecer técnico prévio sobre processos/contra-

tos/convênios de coedição envolvendo periódicos científicos da 
USP, com qualquer instituição externa ou editora.

Parágrafo único - O Comitê Científico reunir-se-á ordinaria-
mente, pelo menos duas vezes ao ano e, extraordinariamente, 
quando convocados por seu Presidente, ou pela maioria simples 
dos seus membros.

COMITÊ EXECUTIVO
Artigo 7º - O Comitê Executivo será composto por:
I - 1 (um) bibliotecário, que atuará como coordenador do 

Comitê Executivo;
II - 1 (uma) secretária;
III - 1 (um) técnico.
§ 1º - Os membros do Comitê Executivo serão designados 

pela Chefia Técnica do Sistema Integrado de Bibliotecas dentre 
os servidores do Departamento Técnico do SIBi USP.

§ 2º - Os mandatos dos membros do Comitê Executivo 
cessarão juntamente com a designação, pelo Magnífico Reitor, 
do Chefe Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas da USP.

Artigo 8º - Ao Comitê Executivo compete:
I - executar a Política Editorial do Programa;
II - gerenciar as linhas de apoio oferecidas pelo Programa;
III - gerenciar os recursos financeiros do Programa;
IV - secretariar o Comitê Científico;
V - gerenciar os processos para registro dos periódicos 

científicos credenciados no Programa junto ao Centro Brasileiro 
do ISSN;

VI - elaborar o plano anual do Programa de Apoio às Publi-
cações Científicas Periódicas da USP para análise do Comitê 
Científico e posterior encaminhamento à Comissão de Orçamen-
to e Patrimônio, para aprovação.

POLÍTICA EDITORIAL
Artigo 9º - A política editorial do Programa de Apoio às 

Publicações Científicas Periódicas da USP define-se nos seguin-
tes termos:

I - busca da melhoria da qualidade visando à internaciona-
lização dos periódicos científicos editados oficialmente na USP 
para aumentar a visibilidade e o impacto;

II - profissionalização dos processos editoriais;
III - acesso aberto sem embargo aos periódicos científicos 

USP, ou seja, eles deverão estar integralmente acessíveis ao 
público imediatamente após sua publicação;

IV - promoção de ações que favoreçam maior interação 
entre os diversos atores envolvidos na produção dos periódicos 
científicos, com níveis diferenciados de responsabilidade e metas 
comuns a serem cumpridas;

V - proteção e preservação do patrimônio científico materia-
lizado na forma de periódicos editados pela USP.

Parágrafo único - Os recursos financeiros que suportarão 
as despesas decorrentes das linhas de apoio de que tratam este 
Programa deverão onerar dotação orçamentária própria.

Artigo 10 - Casos omissos na aplicação desta Resolução 
serão dirimidos pelo Comitê Científico.

Artigo 11 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua 
publicação, ficando revogadas as disposições em contrário, em 
especial as Portarias GR-2.403, de 18-11-1988; 3.298, de 07-08-
2001; 3.726, de 18-12-2006; e 3.921, de 14-02-2008.

 Portaria GR-7.001, de 25-10-2017

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 1159909, Técnico 1 A, criado 
pela Lei Complementar 1074/2008 e distribuído pela Portaria GR 
4555/2009, fica redistribuído do Instituto de Ciências Biomédi-
cas para a Escola de Comunicações e Artes.

Artigo 2º – Esta Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 31.08.2017 
(Proc. USP 10.1.597.42.4).

 GABINETE DO VICE-REITOR

 COORDENADORIA DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL
 Departamento de Administração
 DIVISÃO DE MATERIAL
Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria 

GR-4.710, de 25-02-2010, e suas alterações posteriores, jus-
tificamos que o pagamento à empresa listada abaixo não foi 
efetuado na data devida por problemas administrativos que 
impossibilitaram a tramitação normal do processo:

EMPRESA: Hewllex Comércio de Produtos Eletro Eletrôni-
cos – Ltda.

PROCESSO 2016.1.15078.1.6
EMPENHO: 4007460/2017.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PESQUISA
 Portaria PRP-604, de 23-10-2017

Dispõe sobre a prorrogação do prazo de destina-
ção 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, de 25-05-2009, e considerando 
a Lei Complementar 1074, de 11-12-2008, bem como a Portaria 
GR 4078, de 19-02-2009, 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 Carlos Morais de Oliveira Filho e distri-
buído junto ao Instituto de Química (IQ) pela Portaria PRP-273, 
de 11-10-2012, para continuar atendendo o Programa de Con-
cessão de Técnico de Nível Superior para Grupos de Excelência 
(PROCONTES), conforme segue:

 DIRETORIA DA BACIA DO PEIXE-
PARANAPANEMA

 Despacho do Diretor da Bacia do Peixe Paranapane-
ma, de 20-10-2017

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 constan-
tes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE/BPP/BPPI 
n. 17049/2017 de 19-07-2017, apresentado por AIRTON TRIS-
TÃO MOÇO, CPF 027.039.618-71 e do parecer técnico contido 
no Processo DAEE n. 9410139 Volume 1, declaramos dispensado 
(s) de outorga o (s) uso (s) e a (s) interferência (s), localizado (s) 
no município de ITAÍ, para fins de irrigação, conforme abaixo:

Barramento - Afluente do Córrego do Jataí - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23º28’39,94” - Longitude o 49º0’50.71” 
- Volume 23.669,97 m³. Extrato DDO/BPP n. 009, de 20-10-2017.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 e n. 
1.631, de 30-05-2017, as declarações e as informações cons-
tantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE/BPP/ 
n. 17568/2017, de 26-07-2017, apresentado por WALTER VALE 
ME, CNPJ 01.595.236/0001-80 e do parecer técnico contido no 
Processo DAEE n. 9410694, Volume 01, declaramos dispensado 
(s) de outorga o (s) uso (s) e a (s) interferência (s), localizado (s) 
no município de GUAREÍ, para fins de uso industrial e sanitário, 
conforme abaixo:

Captação em nascente - Bacia do Ribeirão da Areia Bran-
ca - Coord. Geográficas Latitude S 23º16’09” - Longitude o 
48º09’03” - Volume 4,00 m³/dia. Extrato DDO/BPP n. 022, de 
09-10-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO RIBEIRA E LITORAL SUL

 Despacho do Diretor da Bacia do Ribeira e Litoral Sul, 
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 os Protocolos DAEE 
n. 22240 e 22242, de 19-09-2017, apresentado por COMPANHIA 
BRASILEIRA DE ALUMÍNIO - CBA, CNPJ 61.409.892/0010-64 
e do parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9501873 
Volume 01, declaramos dispensado de outorga o uso e a inter-
ferência, localizado no município de Ibiúna, para fins sanitários, 
conforme abaixo:

Lançamento superficial - Rio Juquiá-Guaçu - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 24º 00’ 21,46’’ - Longitude o 47º 17’ 02,09’’ 
- Volume 1,00 m³/dia.

Lançamento superficial - Afluente do Rio Juquiá-Guaçu 
(Represa Cachoeira da Fumaça) - Coord. Geográficas Latitude S 
24º 00’ 12,48’’ - Longitude o 47º 15’ 54,68’’ - Volume 13,92 m³/
dia. Extrato DDO/BRB n. 045, de 16-10-2017.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Resolução 7.418, de 25-10-2017

Disciplina o Programa de Apoio às Publicações 
Científicas Periódicas da USP no Sistema Integrado 
de Bibliotecas e dá outras providências

O Reitor da Universidade de São Paulo, com fundamento 
no art. 42, IX, do Estatuto, tendo em vista o deliberado pela 
Comissão de Legislação e Recursos, em sessões realizadas em 
20 de setembro e 18-10-2017, e considerando a relevância da 
divulgação científica por meio da produção de periódicos nas 
diversas áreas do conhecimento, baixa a seguinte Resolução:

OBJETIVOS
Artigo 1º - O Programa de Apoio às Publicações Científicas 

Periódicas da USP, vinculado ao Sistema Integrado de Bibliote-
cas, destina-se a promover políticas institucionais e ações que 
estimulem o aperfeiçoamento, a preservação e a profissiona-
lização das publicações científicas periódicas, editadas oficial-
mente por Unidades, Museus, Órgãos de Integração e Órgãos 
Complementares da Universidade de São Paulo para alcance de 
excelência científica e reconhecimento nacional e internacional.

Artigo 2º - O apoio às publicações científicas periódicas da 
USP, conforme o caso, consistirá em:

I - complementação das dotações orçamentárias destinadas 
às referidas publicações;

II - capacitação;
III - atribuição de identificadores digitais;
IV - preservação digital;
V - ética em publicação e plagiarismo;
VI - infraestrutura tecnológica, por meio da manutenção do 

Portal de Revistas da USP;
VII - outras linhas de apoio a serem definidas pelo Comitê 

Científico.
§ 1º - O apoio de que trata o inciso I deste artigo será objeto 

de editais de seleção publicados anualmente.
§ 2º - O apoio de que trata o inciso I deste artigo quando 

concedido aos periódicos científicos editados com responsa-
bilidade compartilhada com instituições externas de ensino 
e pesquisa ou associações de pesquisadores, observados os 
critérios do Programa, não poderá ser superior à contrapartida 
do convenente.

DA ADESÃO AO PROGRAMA
Artigo 3º - Poderão participar do Programa publicações 

científicas periódicas que cumpram com as exigências a seguir:
I - edição por Unidades, Museus, Órgãos de Integração e 

Órgãos Complementares da Universidade de São Paulo;
II - reconhecimento institucional manifestado pela Congre-

gação da Unidade de vínculo ou colegiado equivalente para os 
demais Museus, Institutos e Órgãos da Universidade;

III - editor responsável, pertencente ao quadro funcional da 
Universidade designado por uma das Unidades, Museus, Órgãos 
de Integração ou Órgãos Complementares da USP;

IV - registro junto ao Centro Brasileiro do ISSN em nome da 
Universidade de São Paulo.

Parágrafo único - Os periódicos científicos editados com 
responsabilidade compartilhada com instituições externas de 
ensino e pesquisa ou associações de pesquisadores deverão ser 
objeto de convênio celebrado conforme as normas que regem o 
tema na Universidade.

COMPOSIÇÃO DO PROGRAMA
Artigo 4º - O Programa de Apoio às Publicações Científicas 

Periódicas da USP é composto por:
I - Comitê Científico;
II - Comitê Executivo.
COMITÊ CIENTÍFICO
Artigo 5º - O Comitê Científico será composto por:
I - 5 (cinco) docentes titulares e 5 (cinco) docentes suplen-

tes;
II - 1 (um) bibliotecário;
III - o Chefe Técnico do Sistema Integrado de Bibliotecas 

- SIBi;
IV - o Coordenador do Comitê Executivo do Programa.
§ 1º - Os membros referidos no Inciso I serão indicados pelo 

Reitor juntamente com seus respectivos suplentes.

tamento para execução deste convênio é de R$ 179.104,77, 
correndo a despesa à conta da rubrica elemento 4.4.40.51 - pro-
grama 18.544.3905.1596-0000, do seu orçamento programa; e 
a contribuição do município é de R$ 67.883,55 que oneraram o 
seu orçamento programa.

Data de Assinatura: 25-10-2017.
Termo de Encerramento de Convênio 2017/38/00131.4.
Autos: 9205121/2016 - 2º Vol. - DAEE.
Convenentes - DAEE e Prefeitura Municipal de Ilha Solteira.
Parecer: INFORMAÇÃO SAU 816/2017
Objeto: Termo de encerramento ao convênio 

2017/38/00131.4, de 25-10-2017, celebrado entre o DEPARTA-
MENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE e o MUNICÍPIO 
DE ILHA SOLTEIRA, objetivando a realização conjunta de obras 
de desassoreamento da lagoa de tratamento de esgotos, no 
Município.

Valor - Dá-se ao presente convênio o valor de R$ 
491.116,23, sendo que a contribuição financeira do depar-
tamento para execução deste convênio é de R$ 389.946,28, 
correndo a despesa à conta da rubrica elemento 4.4.40.51 - pro-
grama 18.544.3907.1596-00000001001001, do seu orçamento 
programa; e a contribuição do município é de R$ 101.169,95 que 
oneraram o seu orçamento programa.

Data de Assinatura: 25-10-2017.
 Reti-ratificação do D.O.
De 20-10-2017
Processo DAEE 9810507 - Vol. 03 e 06 - Extrato de Portaria 

3514/17
Onde se lê: Processo DAEE 9810507 - Vol. 03... L e i a - s e : 

Processo DAEE 9810507 - Vol. 03 e 06...
De 05-03-2011
Autos 9409170 - Despacho do Sr. Superintendente, de 

04-03-2011 (Dispensa de Outorga)
Onde se lê: ...Autos 9405104...
... BELAGRÍCOLA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRO-

DUTOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 79.038.097/0036-01 ...
Leia-se: ... Autos 9409170...
... COCAMAR COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, CNPJ 

79.114.450/0232-97 ...
De 20-09-2017
Processo DAEE 9808856 - Vol. 002 - Extrato de Portaria 

2998/17
Onde se lê: Processo DAEE 9808856... L e i a - s e : 

Processo DAEE 9808856 - Vol. 002...

 DIRETORIA DA BACIA DO BAIXO TIETÊ

 Despacho do Diretor da Bacia do Baixo Tietê, de 
02-10-2017

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. 17862/2017, de 28-07-2017, apresentado por Silas Rezende 
Correa, CPF/CNPJ 004.731.488-54 e do parecer técnico contido 
no Processo DAEE n. 9709140, declaramos dispensado (s) de 
outorga o (s) uso (s) e a (s) interferência (s), localizado (s) no 
município de Bauru - SP, para fins sanitário, conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 212-0687 - Aquífero Formação 
Adamantina - Coord. Geográficas Latitude S 22°27’8.67” - Lon-
gitude o 49°4’57.12” - Volume 14,50 m³/dia. Extrato DDO/BBT 
n. 044, de 02-10-2017.

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. 22515/2017-BBT-BTNH, de 21-09-2017, apresentado por 
José Geraldo Neves Agustoni, CPF/CNPJ 022.350.218-91 e do 
parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9709236, Volume 
01, declaramos dispensado (s) de outorga o (s) uso (s) e a (s) 
interferência (s), localizado (s) no município de Urupes, para fins 
de Paisagismo, conforme abaixo:

Barramento - Córrego Barreirãozinho - Coord. Geográficas 
Latitude S 21º13’28.25” - Longitude o 49º18’36.64” - Volume 
2.900,00 m³. Extrato DDO/BBT n. 058, de 18-10-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO PARAÍBA E LITORAL 
NORTE

 Despacho do Diretor da Bacia do Paraíba e Litoral 
Norte, 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 os Protocolos DAEE 
n. 21942/2017 de 14-09-2017, apresentado por Resol Produtos 
Químicos Ltda, CPF/CNPJ 54.469.523/0001-00 e do parecer 
técnico contido no Processo DAEE n. 9604580, declaramos 
dispensado (s) de outorga o (s) uso (s) e a (s) interferência (s), 
localizado (s) no município de Mogi das Cruzes, para fins sani-
tários, conforme abaixo:

Lançamento Superficial - Afluente do Ribeirão Tabuão 
- Coord. Geográficas Latitude S 23°25'42,00'' - Longitude o 
46°14'30,60'' - Volume 4,90 m³/dia. Extrato DDO/BPB n. 100, 
de 06-10-2017.

Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1.630 
e n. 1.632, de 30-05-2017, as declarações e as informações 
constantes do requerimento, registrado sob o Protocolo DAEE 
n. 20719/2017, de 29-08-2017, apresentado por Prefeitura 
Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá, CPF/CNPJ 
46.680.500/0001-12 e do parecer técnico contido no Processo 
DAEE n. 9606962, declaramos dispensada (s) de outorga a (s) 
interferência (s), localizada (s) no município de Guaratinguetá, 
conforme abaixo:

Travessia Aérea - Rio Guameral ou Pirutinga - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 22º45’24,70” - Longitude o 45º21’40,32” 
- Finalidade Viária. Extrato DDO/BPB n. 107, de 18-10-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO PARDO GRANDE

 Despacho do Diretor da Bacia do Pardo Grande, de 
28-08-2017

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 cons-
tantes do requerimento registrado sob Protocolo DAEE n. 
8045/15, apresentado por Ouro Fino Saúde Animal Ltda, CNPJ: 
57.624.462/0001-05 na Diretoria da Bacia do Pardo Grande e do 
parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9303490 - Volume 
02, declaramos viável a ampliação do uso de recurso hídrico do 
empreendimento que a demanda, com a finalidade de irrigação, 
na Rodovia Anhanguera - SP 330, km 298 - Distrito Industrial, 
município de Cravinhos, conforme abaixo:

Poço Local-001 DAEE 121-0038 - Aquífero Guarani - Coord. 
Geográficas Latitude S 21° 17’ 05,25” - Longitude o 47° 44’ 
41,88” - Vazão Instantânea 10,28 m³/h. Extrato DVI/BPG n. 
11/17, de 28-08-2017.

 Despacho do Diretor da Bacia do Pardo Grande, de 
23-10-2017

Informe de Indeferimento
Referência:
Requerente: Arthur Chiarotto Penteado C P F : 

033.456.578-21
Nome da propriedade: Fazenda Primavera M u n i c í -

pio: Cravinhos
Processo DAEE n. 9307311
Tendo em vista o disposto na (s) Portaria (s) DAEE n. 

1630/2017, nas Instruções Técnicas DPO correspondentes e 
no parecer técnico contido no referido Processo DAEE, fica (m) 
indeferido (s) o (s) seguinte (s) requerimento (s):

N. Protocolo 32.464/16 - 15-12-2016 - Captação Superficial 
- Ribeirão da Onça - Coord. Geográficas Latitude S 21°23’31,66” 
- Longitude o 47°51’49,29”. Extrato de Informe de Indeferimen-
to/BPG/n. 33/17, de 23-10-2017.

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) pelo LUVIC HOTEL LTDA 
- EPP, CNPJ 06.909.807/0001-28, na Diretoria de Bacia do Pardo 
Grande, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 9303808, 
em 16-03-2017, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA do (s) uso 
(s)/interferência (s), na Av. Thomaz Alberto Whately, 2770, Jardim 
Aeroporto, no município de RIBEIRÃO PRETO, para fins de aten-
dimento sanitário, conforme abaixo:

Poço Local-001 - DAEE 100-0294- Aquífero Guarani (Forma-
ção Botucatu) - Coord UTM (km) - N 7.659,57 - E 211,21 - MC 
45 - Vazão 10,00 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) pela USINA CAETÉ 
S.A, CNPJ 12.282.034/0017-62, na Diretoria de Bacia do Peixe 
Paranapanema, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 
9410082, em 12-01-2016, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA 
do (s) uso (s)/interferência (s), na Fazenda Palusi, no município 
de SANTA MERCEDES, para fins de combate a incêndio florestal 
e controle de poeiras minerais, conforme abaixo:

Captação Superficial - Ribeirão Pacuruxu - Coord UTM (km) 
- N 7.645,56 - E 425,86 - MC 51 - Vazão 4,98 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) pela JAUPAVI TERRAPLA-
NAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 49.861.982/0002-86, na 
Diretoria de Bacia do Peixe Paranapanema, e do Parecer Técnico 
contido nos autos DAEE 9410516, em 13-04-2017, autorizo a 
DISPENSA DE OUTORGA do (s) uso (s)/interferência (s), na Rua 
Thomaz Magdaleno - Confluência da Ponte sobre o Córrego São 
Jerônimo, Centro, no município de PAULISTÂNIA, para fins de 
umectação de obras de terraplanagem, conforme abaixo:

Captação Superficial - Córrego São Jerônimo - Coord UTM 
(km) - N 7.501,87 - E 664,08 - MC 51 - Vazão 15,00 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) pela 
METALFAMA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA, CNPJ 
03.035.916/0001-75, na Diretoria de Bacia do Alto Tietê e 
Baixada Santista, e do Parecer Técnico contido nos autos DAEE 
9910054, em 15-07-2016, autorizo a DISPENSA DE OUTORGA 
do (s) uso (s)/interferência (s), na Rua Luiz Lawrie Reid, 182, Par-
que Reid, no município de DIADEMA, para fins de atendimento 
sanitário e industrial, conforme abaixo:

Poço Local-001 - DAEE 343-3625- Aquífero Cristalino - 
Coord UTM (km) - N 7.381,10 - E 334,18 - MC 45 - Vazão 9,00 
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) pela Sra. MAGALI 
VALLIM MOREIRA CASADO, CPF 851.750.488-72, na Diretoria 
de Bacia do Alto Tietê e Baixada Santista, e do Parecer Técnico 
contido nos autos DAEE 9910473, em 02-03-2017, autorizo 
a DISPENSA DE OUTORGA do (s) uso (s)/interferência (s), na 
Rua Paineiras, 420 (Estância Monte Verde), Bairro Corumbá, no 
município de MAIRIPORÃ, para fins de atendimento sanitário, 
conforme abaixo:

Captação em nascente - Bacia do Afluente do Córrego Pedra 
Vermelha - Coord UTM (km) - N 7.428,76 - E 340,88 - 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 25-10-2017
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 
DAEE 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 Baixo Tietê, inserto no autos DAEE 9708515, ficam 
aprovados os estudos com uso de recursos hídrico s superficiais, 
de acordo com o abaixo descrito, com a finalidade irrigação, no 
Sítio São Salvador, DCR 351, Bairro Santa Cândida, no município 
de DOIS CÓRREGOS, requerida pelo Sr. LUIZ FERNANDO CAL 
RUSSO, CPF 023.742.188-72, observadas as disposições legais e 
regulamentares que disciplinam a matéria.

Captação Superficial - Córrego do Coqueiral - Coord UTM 
(km) - N 7.532,92 - E 772,88 - MC 51 - Vazão 14,60 m³/h - 
período 12 h/d.

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.

 Extrato de Doação
Termo de Doação 2017/34/00164.8.
Processo: 55.066/2016 - DAEE.
Doador: DAEE
Donatário: Fussesp
Parecer: CJ/DAEE 16/2017
Objeto: Termo de Doação 2017/34/00164.8, de 25-10-2017, 

celebrado entre o DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA 
ELÉTRICA - DAEE e o FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - FUSSESP, objetivando a doação de 
equipamentos, sendo 01 (uma) Dragline, 01 (uma) Motonivela-
dora e 03 (três) Retroescavadeiras s/ esteira.

Data de Assinatura: 25-10-2017.
Extratos de Convênio
Termo de Encerramento de Convênio 2017/36/00149.1.
Autos: 9405460/2015 - 2º Vol - DAEE.
Convenentes - DAEE e Prefeitura Municipal de Tupi Paulista.
Parecer: INFORMAÇÃO SAU 879/2017
Objeto: Termo de encerramento ao convênio 

2017/36/00149.1, de 25-10-2017, celebrado entre o DEPARTA-
MENTO DE ÁGUAS E ENERGIA ELÉTRICA - DAEE e o MUNICÍPIO 
DE TUPI PAULISTA, objetivando a realização conjunta de obras 
de construção de galerias de águas pluviais, no Município.

Valor - Dá-se ao presente convênio o valor de R$ 
246.988,32, sendo que a contribuição financeira do depar-
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Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação (Processo USP 2014.1.331.46.0).
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