
58 – São Paulo, 127 (181) Diário Ofi cial Poder Executivo - Seção I terça-feira, 26 de setembro de 2017

XII.2.2 No formato de três artigos deverá seguir a seguinte 
estrutura em sua parte de desenvolvimento:

- Introdução (contexto, problema de pesquisa, justificativas, 
visão geral da tese);

- Capítulo descrevendo a estrutura da tese e a interconexão 
proposta entre os artigos, seus modelos e métodos de pesquisa, 
contendo também, se necessário, revisão de literatura que não 
esteja contemplada nos artigos ou outros elementos que o 
doutorando julgar necessário;

- Artigo 1 - Título, resumo, palavras chave, desenvolvimento;
- Artigo 2 - Título, resumo, palavras chave, desenvolvimento;
- Artigo 3 - Título, resumo, palavras chave, desenvolvimento;
- Capítulo de análise e conclusões, discutindo as relações 

entre os artigos e as conclusões conjuntas/finais, e demonstran-
do claramente a contribuição do trabalho; é importante discutir 
nesse capítulo de que forma a combinação dos três artigos pode 
ser considerada uma tese de doutorado;

- Outros itens - Anexos, apêndices etc.
XII.2.2.1 Notas:
- Os artigos utilizados na tese devem ser desenvolvidos 

durante o período em que o aluno esteja cursando o doutorado, 
não sendo admitidos artigos oriundos de pesquisas anteriores 
(mesmo que não publicados), tais como dissertação de mestrado 
e participação em outras pesquisas;

- Os artigos devem ser desenvolvidos objetivando a cons-
trução da tese, não sendo admitidos artigos com temas não 
relacionados ou desenvolvidos em disciplinas não relacionadas 
ao tema;

- Os artigos devem demonstrar aderência a um eixo 
temático de desenvolvimento, podendo constituir um processo 
sequencial de uma mesma pesquisa (por exemplo: um artigo de 
revisão da literatura, um artigo qualitativo/analítico, um artigo 
quantitativo/empírico) ou diferentes abordagens em torno do 
mesmo tema, mas, ficando claro a complementariedade de 
ambos os artigos desenvolvidos para essa segunda opção;

- Embora possa haver alguma redundância entre os textos 
dos artigos, a mesma regra do bom-senso prevalece em relação 
ao autoplágio deve ser observada;

- Os artigos poderão já ter sido apresentados em congressos 
e/ou submetidos à publicação e/ou publicados, respeitando as 
seguintes regras:

- Os autores poderão apenas ser o doutorando em conjunto 
ou não com o orientador e o coorientador;

- Os artigos devem ser apresentados em capítulos seguindo 
a formatação de teses e dissertações da FEA/USP (não podem 
ser inseridos no formato em que foram publicados, se esse for 
o caso);

- Na primeira página do artigo, indicar em nota de rodapé 
a autoria e coautoria do artigo. Indicar também se o mesmo foi 
apresentado em algum evento acadêmico (local e data) e se 
foi encaminhado/aceito/publicado (especificar as datas de sub-
missão/aceitação/publicação) em periódico acadêmico da área 
(indicar nome do periódico e estrato Qualis CAPES);

- No caso de artigos já submetidos ou já publicados, será de 
responsabilidade do doutorando e do orientador a verificação 
dos aspectos ligados a direitos autorais, caso esses tenham sido 
repassados ao periódico (parecer 76/16 da Procuradoria Geral 
da Universidade). Se necessário, o aluno pode solicitar (por 4 
anos) que a tese não seja disponibilizada de maneira completa 
no portal tese.usp.br;

- Em relação à etapa de qualificação, assim como no caso 
do trabalho em formato tradicional, espera-se que o projeto 
demonstre claramente sua relevância e deixe claro o que pre-
tende ser feito (objetivos), como será feito (metodologia) e com 
que resultados (como os três artigos propostos contribuirão, em 
conjunto, para a consecução dos objetivos da tese). Também, 
espera-se que a revisão de literatura já tenha sido realizada;

- A tese poderá ser escrita em português ou inglês (inteira-
mente em português ou inteiramente em inglês);

- A tese poderá usar o formato ABNT ou APA para as cita-
ções e referências (em toda a tese, deverá ser uniforme).

XII.3 O depósito dos exemplares será efetuado pelo(a) 
candidato(a) no Serviço de Pós-Graduação até o final do 
expediente do último dia do seu prazo regimental. Para o 
Mestrado, devem ser entregues 7 (sete) exemplares impressos 
da dissertação, sendo 1 (um) encadernado em capa dura e os 
demais em encadernação simples, mais cópia da dissertação em 
formato eletrônico para disponibilização online. Para o Doutora-
do, devem ser depositados 7 (sete) exemplares da tese, sendo 1 
(um) encadernado em capa dura, e os demais com encadernação 
simples. Tanto para o Mestrado como para o Doutorado devem 
ser entregues:

Comunicação formal do orientador com sugestões de 
nomes para a composição da Comissão Julgadora;

Mídia digital contendo a versão eletrônica do trabalho, 
título em inglês e palavras-chave, no formato pdf, e resumo em 
formato DOC;

No caso da dissertação/tese em formato tradicional, descri-
to no item XII.1 e XII.2.1, deve ser entregue um artigo com os 
principais resultados da dissertação/tese pronto para a submis-
são em periódico reconhecido pela área.

Resolução CoPGr-7.399, de 21-9-2017

Altera dispositivos do Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Medicina (Pediatria) da 
Faculdade de Medicina - FM

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação ad referendum da Câmara de 
Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em 18-09-
2017, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - Os itens I, V e XI (subitem XI.1) do Regulamento 
do Programa de Pós-Graduação em Medicina (Pediatria), baixa-
do pela Resolução CoPGr 6977, de 03-11-2014, passam a ter a 
redação conforme o anexo.

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

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário 
(Processo 2009.1.4882.1.6).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
MEDICINA (PEDIATRIA) DA FM:

I - COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO COORDENADORA DE 
PROGRAMA (CCP)

A CCP terá como membros titulares 03 (três) orientadores 
plenos credenciados no Programa, sendo um destes o Coorde-
nador e um suplente do Coordenador, e 1 (um) representante 
discente, tendo cada membro titular seu suplente.

V - LÍNGUA ESTRANGEIRA
Os estudantes deverão demonstrar proficiência em Inglês 

para os cursos de: Mestrado, Doutorado e Doutorado Direto.
V.1 Poderão ser aceitos os Exames de Proficiência, tais como 

Reading Test in English for Candidates for Postgraduate Courses, 
realizado pela Cultura Inglesa, exclusivamente para a Faculdade 
de Medicina da USP, Toefl internet-based Test; Toefl Computer-
-based Test, ToeflPaper-based Test, IELTS, Cambridge, Michigan, 
com validade de 5 (cinco) anos.

V.2 As notas ou conceitos mínimos para aceitação dos refe-
ridos exames, que serão distintos entre os cursos de Mestrado 
e de Doutorado, serão divulgados no Edital de Abertura de 
Inscrições na página do Programa na Internet e no Diário Oficial 
do Estado de São Paulo.

V.3 Os candidatos deverão demonstrar proficiência em 
língua estrangeira no exame de ingresso, comprovada por 
documento a ser entregue dentro do período de inscrição para 
o Processo Seletivo.

V.4 Aos candidatos estrangeiros, além da proficiência em 
língua inglesa, é exigida também na inscrição, proficiência em 
língua portuguesa, com a apresentação do Certificado de Pro-
ficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros, CELPE-BRAS, 
nível intermediário ou superior.

- N. Protocolo 9.265 - 19-04-2017 - Captação Superficial (CA-
03) - Quadra 203 - Córrego das Pedras ou do Mandi - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 7.732,720 - Longitude o 749,040 – MC 51º;

- N. Protocolo 9.269 - 19-04-2017 - Lançamento de Água 
Superficial (LA-01) - Coord. Geográficas Latitude S 7.732,880 
- Longitude o 747,990 – MC 51º. Extrato de Informe de Indefe-
rimento/BPG/n. 19/17, de 13-09-2017.

INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 13-09-2017
Referência:
- Usuária/Requerente: Sucocítrico Cutrale Ltda.
- CNPJ: 61.649.810/0129-21
- Nome da propriedade: Fazenda Guanabara II
- Município: Barretos
- Processo DAEE n. 9310795 (Vol. 02)
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630/17, de 

30-06-2017, nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, e no 
parecer técnico da Diretoria de Bacia do Pardo Grande BPG/PGR 
n. 652/17, de 13-09-2017 contido no referido Processo DAEE, 
ficam indeferidos os seguintes requerimentos:

- N. Protocolo 9.253 - 19-04-2017 - Captação Superficial 
(CA-01) – Quadra 994 - Córrego das Pedras ou do Mandi - 
Coord. Geográficas Latitude S 7.735,930- Longitude o 750,340 
– MC 51º;

- N. Protocolo 9.255 - 19-04-2017 - Lançamento Superficial 
(LA-03) - Coord. Geográficas Latitude S 7.732,950 - Longitude o 
751,950 – MC 51º;

- N. Protocolo 9.259-19/04/2017 - Lançamento Superficial 
(LA-05) - Coord. Geográficas Latitude S 7.733,795 - Longitude 
o 749,600 – MC 51º;

- N. Protocolo 9.262 - 19-04-2017 - Lançamento Superficial 
(LA-04) - Coord. Geográficas Latitude S 7.732,950 - Longitude o 
751,950 – MC 51º. Extrato de Informe de Indeferimento/BPG/n. 
20/17, de 13-09-2017.

 DIRETORIA DE BACIA DO TURVO GRANDE

 Despacho do Diretor da Bacia do Turvo Grande, de 
22-9-2017

Declaração de Dispensa de Outorga
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 o Protocolo DAEE n. 14.782/17 de 
23-06-2017, apresentado por VITAL ATMAN LDTA. – EPP, CNPJ: 
00.662.798/0001-37 e o Parecer Técnico PTO n. 0900/17 contido 
no Processo DAEE n. 9204690, declaramos dispensada(s) de 
outorga a(s) interferência(s) ou o(s) serviço(s), localizado(s) na 
Fazenda Córrego da Santa Cecília, na zona rural do Município 
de Uchoa para uso rural, conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 075-0048 - Formação Adamantina 
- Coord. Geográficas Latitude S 20º51’52,142” - Longitude o 
49º7’39,954”. Extrato DDO/BTG n. 050, de 22-09-2017.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria do Reitor, de 25-9-2017
Declarando, nos termos do artigo 36, IX, do Estatuto c/c 

artigo 3º, § 2º, da Resolução 7385/2017, que ficam afastados 
de suas funções os docentes abaixo relacionados, a partir 
das respectivas datas indicadas e até o término do processo 
eleitoral: Prof. Dr. Albérico Borges Ferreira da Silva, a partir de 
22-9-2017; Prof. Dr. Antonio Carlos Hernandes, a partir de 21-9-
2017; Prof. Dr. Ildo Luís Sauer, a partir de 22-9-2017; Profa. Dra. 
Maria Arminda do Nascimento Arruda, a partir de 22-9-2017; 
Prof. Dr. Paulo Borba Casella, a partir de 22-9-2017 e o Prof. Dr. 
Vahan Agopyan, a partir de 21-9-2017; declarando, ainda, que 
as atribuições inerentes a essas funções serão integralmente 
desempenhadas por seus substitutos legais, ficando cessadas 
as vantagens decorrentes do desempenho das funções para os 
interessados acima mencionados.

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Resolução CoPGr-7.398, de 21-9-2017

Altera dispositivos do Regulamento do Programa 
de Pós-Graduação em Administração da Faculdade 
de Economia, Administração e Contabilidade - FEA

O Pró-Reitor de Pós-Graduação da Universidade de São 
Paulo, de acordo com a aprovação ad referendum da Câmara de 
Normas e Recursos do Conselho de Pós-Graduação, em 18-09-
2017, baixa a seguinte Resolução:

Artigo 1º - O item XII do Regulamento do Programa de Pós-
-Graduação em Administração, baixado pela Resolução CoPGr 
6922, de 16-09-2014, passa a ter a redação conforme o anexo.

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

Artigo 3º - Ficam revogadas as disposições em contrário 
(Processo 2008.1.39821.1.2).

REGULAMENTO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
ADMINISTRAÇÃO DA FEA:

XII - PROCEDIMENTOS PARA DEPÓSITO DA DISSERTAÇÃO/
TESE

XII.1 O trabalho final no curso de mestrado será na forma 
de dissertação, contendo no mínimo os seguintes itens com o 
detalhamento publicado na página eletrônica do Programa:

- Capa com nome do autor, título do trabalho, local e data;
- Contra capa com nome da unidade, nome do autor, título 

do trabalho, nome do orientador, local e data;
- Listas de Figuras, ilustrações, equações e tabelas (caso 

se aplique);
- Resumo em português;
- Abstract em inglês;
- Capítulos de desenvolvimento da dissertação;
- Bibliografia;
- Anexos (caso se aplique);
- Apêndices (caso se aplique);
- Entregar um Artigo com os principais resultados da dis-

sertação pronto para a submissão em periódico reconhecido 
pela área.

XII.2 Será permitida a apresentação de tese no formato 
tradicional e no formato de “3 Artigos”.

XII.2.1 No formato tradicional o trabalho final no curso de 
doutorado será na forma de uma tese, contendo no mínimo 
os seguintes itens com o detalhamento publicado na página 
eletrônica do Programa:

- Capa com nome do autor, título do trabalho, local e data;
- Contra capa com nome da unidade, nome do autor, título 

do trabalho, nome do orientador, local e data;
- Listas de Figuras, ilustrações, equações e tabelas (caso 

se aplique);
- Resumo em Português;
- Abstract em Inglês;
- Capítulos de desenvolvimento da tese;
- Bibliografia;
- Anexos (caso se aplique);
- Apêndices (caso se aplique);
- Entregar um Artigo com os principais resultados da tese 

pronto para a submissão em periódico reconhecido pela área.

e do parecer técnico contido no Processo DAEE n. 9908894, 
declaramos dispensada de outorga a interferência ou o serviço, 
localizado no município de São Paulo/SP, conforme abaixo:

- Poço Local 001 DAEE 343-3604 - Coord. Geográficas 
Latitude S 23º34’19,96” - Longitude o 46º40’17,24” - Volume 
4,0 m3. Extrato DDO/BAT n. 004, de 19-09-2017.

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. 2281/17, 2282/17, 2283/17, 2284/17, 2285/17, 2286/17, 
2287/17, 2288/17 e 2289/17, de 19-06-2017, apresentado 
por COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGAS, CNPJ 
61.856.571/0006-21 e do parecer técnico contido no Processo 
DAEE n. 9900123 Provisória 132, declaramos dispensadas de 
outorga as interferências, localizadas no município de Guaru-
lhos, conforme abaixo:

- TR 01 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23°26’29,92’’ - Longitude o 46°26’30,25’’ 
– Finalidade: Duto de gás

- TR 02 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23°26’40,33’’ - Longitude o 46°26’28,60’’ 
- Finalidade: Duto de gás

- TR 03 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23°26’40,66’’ - Longitude o 46°26’28,25’’ 
- Finalidade: Duto de gás

- TR 04 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23°26’42,61’’ - Longitude o 46°26’28,27’’ 
- Finalidade: Duto de gás

- TR 05 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23°26’48,78’’ – Longitude o 46°26’29,04’’ 
- Finalidade: Duto de gás

- TR 06 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23°26’53,97’’ - Longitude o 46°26’30,15’’ 
- Finalidade: Duto de gás

- TR 07 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23°26’54,30’’ - Longitude o 46°26’30,16’’ 
- Finalidade: Duto de gás

- TR 08 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geo-
gráficas Latitude S 23°26’47,62’’ - Longitude o 46°26’14,23’’ 
- Finalidade: Duto de gás

- TR 09 - Afluente do Córrego Cocho Velho - Coord. Geográ-
ficas Latitude S 23°26’44,74’’ - Longitude o 46°26’ 8,91 - Duto 
de gás. Extrato DDO/BAT n. 005, de 19-09-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO BAIXO TIETÊ

 Despacho do Diretor da Bacia do Baixo Tietê, de 
22-09-2017

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. 
20575/2017-BBT-BTNH, de 28-08-2017, apresentado por Erinir 
Cafeu Biasotti, CPF/CNPJ 172.261.498-69 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9709192, Volume 01, declaramos 
dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), 
localizado(s) no município de Itápolis, para fins sanitário e 
doméstico, conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 139-0112 - Aquífero Adamantina 
- Coord. Geográficas Latitude S 21º35’19.36” - Longitude o 
48º47’38.44” - Longitude o 10 m3/dia. Extrato DDO/BBT n. 018, 
de 22-09-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO PARAÍBA E LITORAL 
NORTE

 Despacho do Diretor da Bacia do Paraíba e Litoral 
Norte

De 6-9-2017
Declaração de Dispensa de Outorga
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. 19766/2017, de 17-08-2017, apresentado por Companhia 
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, CPF/
CNPJ 43.776.517/0617-23 e do parecer técnico contido no 
Processo DAEE n. 9601726 Volume 02, declaramos dispensada 
(s) de outorga a(s) interferência(s), localizada(s) no município de 
Lavrinhas, conforme abaixo:

- Travessia Aérea - Afluente do Rio Paraíba do Sul - Coord. 
Geográficas Latitude S 22º33’25” - Longitude o 45º55’31” – 
Finalidade Sanitária . Extrato DDO/BPB n. 068, de 06-09-2017.

De 13-9-2017
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. 18606/2017, de 07-08-2017, apresentado por Sérgio Seiji 
Mizuguchi, CPF/CNPJ 098.529.128-10 e do parecer técnico 
contido no Processo DAEE n. 9606924, declaramos dispensado 
(s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), localizado(s) no 
município de Jacareí, para fins rurais, conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 325-0236 - Freático/Cacimba - 
Coord. Geográficas Latitude S 23°17'06,80'' - Longitude o 
46°03'27,47'' Volume 1,0 m3/dia. Extrato DDO/BPB n. 070, de 
13-09-2017.

De 19-9-2017
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. 21694/2017, de 12-09-2017, apresentado por Transportadora 
V&W Ltda - ME, CPF/CNPJ 96.269.287/0001-29 e do parecer 
técnico contido no Processo DAEE n. 9605199, declaramos 
dispensado (s) de outorga o(s) uso(s) e a(s) interferência(s), 
localizado(s) no município de Jacareí, para fins de lavagem de 
pátio e construção civil, conforme abaixo:

Poço Local 001 DAEE 326-0234 - Formação Caçapava 
- Coord. Geográficas Latitude S 23°19'22,82'' - Longitude o 
45°59'37,06'' – Volume 14,00 m3/dia. Extrato DDO/BPB n. 080, 
de 19-09-2017.

 DIRETORIA DA BACIA DO PARDO GRANDE

 Despacho do Diretor da Bacia do Pardo Grande, de 
13-9-2017

INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE de 13-09-2017
Referência:
- Usuária/Requerente: Sucocítrico Cutrale Ltda.
- CNPJ: 61.649.810/0092-03
- Nome da propriedade: Fazenda Guanabara I
- Município: Barretos
- Processo DAEE n. 9300319 (Vol. 06)
Tendo em vista o disposto na Portaria DAEE n. 1.630/17, de 

30-06-2017, nas Instruções Técnicas DPO correspondentes, e no 
parecer técnico da Diretoria de Bacia do Pardo Grande BPG/PGR 
n. 651/17, de 13-09-2017 contido no referido Processo DAEE, 
ficam indeferidos os seguintes requerimentos:

- N. Protocolo 9.276 - 19-04-2017 - Lançamento Superficial 
(LA-02) - Coord. Geográficas Latitude S 7.731,570 - Longitude o 
747,750 – MC 51º;

- N. Protocolo 9.279 - 19-04-2017 - Captação Superficial 
(CA-06) - Coord. Geográficas Latitude S 7.731,570 – Longitude 
o 747,750 – MC 51º;

- N. Protocolo 9.282 - 19-04-2017 - Lançamento Superficial 
(LA-06) - Coord. Geográficas Latitude S 7.731,590 – Longitude 
o 748,710 – MC 51º;

- N. Protocolo 9.273 - 19-04-2017 - Lançamento de Água 
Superficial (LA-07) - Coord. Geográficas Latitude S 7.732,030 - 
Longitude o 746,620 – MC 51º;

- Poço Local: 001 DAEE n. 206-0063 - Aqüífero Grupo Bauru 
- Coord. Geográficas Latitude S 22° 24’ 43,521” - Longitude o 
50° 34’ 39,286”- Vazão 4,00 m3/dia.

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. 11.468, 
de 10-05-2016, apresentado pela SEDENHO TERRAPLENAGEM E 
LOCAÇÃO LTDA - ME, CNPJ n. 11.225.205/0001-91, e do Pare-
cer Técnico contido no Processo DAEE n. 9708381, declaramos 
dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) localizado(s) no município 
de ARARAQUARA, para fins de atendimento sanitário e indus-
trial, conforme abaixo:

- Poço Local: 001 DAEE n. 142-0145 - Aqüífero Formação 
Adamantina - Coord. Geográficas Latitude S 21° 44’ 27,412” - 
Longitude o 48° 11’ 10,224” - Vazão 10,00 m3/dia.

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. 23.153, de 06-09-2016, apresentado pela TECNOPERFIL 
ALUMÍNIO LTDA, CNPJ n. 07.016.142/0001-96, e do Parecer Téc-
nico contido no Processo DAEE n. 9814697, Vol. 02, declaramos 
dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) localizado(s) no município 
de HORTOLÂNDIA, para fins de atendimento industrial e rega de 
jardim, conforme abaixo:

- Poço Local: 001 DAEE n. 277-0877 - Aqüífero Grupo Tuba-
rão - Coord. Geográficas Latitude S 23° 04’ 24,023” - Longitude 
o 47° 10’ 48,397” - Vazão 14,90 m3/dia.

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. 27.592, de 21-10-2016, apresentado pela AUTO POSTO 
PORTAL CAMPOS ELÍSEOS LTDA, CNPJ n. 07.509.414/0001-90, 
e do Parecer Técnico contido no Processo DAEE n. 9814901, 
declaramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s) localizado(s) 
no município de CAMPINAS, para fins de lavagem de veículos, 
conforme abaixo:

- Poço Local: 001 DAEE n. 277-1442 - Aqüífero Cristalino - 
Coord. Geográficas Latitude S 22° 56’ 12,300” - Longitude o 47° 
05’ 54,118”- Vazão 4,80 m3/dia.

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. 32.932, de 19-12-2016, apresentado por ABRÃO DE SOUSA 
MACIEL, CPF n. 078.860.738-35, e do Parecer Técnico contido 
no Processo DAEE n. 9814984, declaramos dispensado(s) de 
outorga o(s) uso(s) localizado(s) no município de LIMEIRA, para 
fins de atendimento sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local: 001 DAEE n. 248-0728 - Aqüífero Itararé - 
Coord. Geográficas Latitude S 22° 34’ 18,239” - Longitude o 47° 
16’ 49,577” - Vazão 4,50 m3/dia.

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. 33.232, de 22-12-2016, apresentado pela CHURRASCARIA 
BRASA D’ORO LTDA - EPP, CNPJ n. 50.762.798/0001-87, e do 
Parecer Técnico contido no Processo DAEE n. 9819284, decla-
ramos dispensado(s) de outorga o(s) uso(s), localizado(s) no 
município de CAMPINAS, para fins de atendimento sanitário, 
conforme abaixo:

- Poço Local: 001 DAEE n. 277-1443 - Aqüífero Cristalino - 
Coord. Geográficas Latitude S 22° 53’ 34,205” - Longitude o 47° 
04’ 23,973” - Vazão 2,50 m3/dia.

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. 
31.251, de 01-12-2016, apresentado por ANDRÉ BROLEZI PITON, 
CPF 269.768.948-61, e do Parecer Técnico contido no Processo 
DAEE n. 9821069, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) 
uso(s) localizado(s) no município de AMPARO, para fins de aten-
dimento sanitário e dessedentação de animais, conforme abaixo:

- Poço Local: 001 DAEE n. 251-0267 - Aqüífero Freático - 
Coord. Geográficas Latitude S 22° 43’ 05,468” - Longitude o 46° 
43’ 30,806” - Vazão 1,50 m3/dia.

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. 11.405, 
de 10-05-2016, apresentado por ALCINEI BENEDITO MAZOCHI, 
CPF n. 332.928.578-80, e do Parecer Técnico contido no Proces-
so DAEE n. 9822141, declaramos dispensado(s) de outorga o(s) 
uso(s) localizado(s) no município de BRAGANÇA PAULISTA, para 
fins de atendimento rural e sanitário, conforme abaixo:

- Poço Local: 001 DAEE n. 279-0687 - Aqüífero Freático 
- Coord. Geográficas Latitude S 22° 56’ 44,198” - Longitu-
de o 46° 35’ 02,302” - Vazão 4,00 m3/dia.

 Despacho do Superintendente, de 25-9-2017
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. 1630 a 1636 de 30-05-2017.

“INFORME DE INDEFERIMENTO DO DAEE DE 25-09-2017.”
Referência:
- Interessado: FEDERAÇÃO MERIDIONAL DE COOPERATI-

VAS AGROPECUÁRIAS LTDA
- CNPJ: 45.990.868/0001-14
- Endereço: Avenida Comendador Aladino Selmi, 5.040, 

Jardim Nova Aparecida
- Município: CAMPINAS
- Autos DAEE n. 9814770
Tendo em vista o disposto nas Portarias DAEE n. 1630 a 

1636, de 30-05-2017, nas Instruções Técnicas DPO n. 08 a 13, 
de 30-05-2017 e no Parecer Técnico da Diretoria da Bacia do 
Médio Tietê – BMT/BMEC/n. 343, de 02-06-2017, fica indeferido 
o requerimento abaixo, visto que as acumulações em tanques, 
decorrentes de escavação em várzea, nas quais não haja deriva-
ções ou captações de água para qualquer finalidade, não serão 
cadastradas, de acordo com Parágrafo 2, do Artigo 4, da Portaria 
DAEE n. 1.631, de 30-05-2017.

Protocolo N. 21.090 - 17-08-2016 – Reservação - Coord. 
UTM (Km) N 7.472,80 – E 279,32 – MC 45.

“INFORME DE INDEFERIMENTO DE CADASTRO DE USOS/
INTERFERÊNCIAS” DO DAEE DE 25-09-2017.”

Referência:
Protocolo N.
- Coord. UTM (Km) N
 Reti-ratificação
Do D.O. de 22-9-2017
Processo DAEE 9310795 – Vol. 002 – Extrato de Portaria 

3051/17
Onde se lê: ... Processo DAEE 9310795... CNPJ 

61.649.810/0092-03...
Leia-se:... Processo DAEE 9310795 – Vol. 002... CNPJ 

61.649.810/0129-21...
Do D.O. de 21-9-2017
Autos 9910498 – Extrato de Portaria 3012/17
Onde se lê: ...para fins de atendimento sanitário...
Leia-se:...para fins de limpeza geral e jardinagem...

 DIRETORIA DA BACIA DO ALTO TIETÊ E BAIXADA 
SANTISTA

 Despacho da Diretora da Bacia do Alto Tietê e Baixada 
Santista, de 19-9-2017

Declaração de Dispensa de Outorga
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 o Protocolo DAEE n. 2899, de 03-08-
2017 apresentado por Flávio Gurgel Rocha, CPF 013.609.928-98 
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