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4 milhões, ressaltando que CRHi orientou os Colegiados para 
que as hierarquizações de recursos 2017, além da utilização 
dos recursos disponibilizados para o ano, poderão hierarquizar 
60% do valor previsto para 2018 e 60% do valor previsto para 
2019, assim sendo, o CBH-TB deve hierarquizar investimentos 
que totalizem valor da ordem de R$ 9 milhões. O Coordenador 
da CT/PA ressaltou outro item importante que será discutido 
nesta reunião, a Deliberação CRH “ad referendum” 185/2016, 
com destaque para o artigo 2º que estabelece investimento 
mínimo de 70% dos recursos 2017 em até 3 sub-PDCs prioritá-
rios indicados pelo Comitê. A indicação destes sub-PDCs caberá 
inicialmente aos membros das CTs presentes nesta Reunião, os 
quais farão sua indicação. O Colegiado pretende estender esta 
discussão aos participantes do Evento de Comemoração dos 
20 anos do Comitê. Concluídas as discussões nestas instâncias, 
a indicação dos subPDCs prioritários seguirá para avaliação e 
votação na Plenária do Comitê. Dando sequencia à reunião, 
passou a palavra ao Coordenador da CT-SA que agradeceu a 
presença dos membros e alertou para as dificuldades financeiras 
que os novos Prefeitos devem se deparar nos Municípios, pois 
muitos encontram-se com problemas em CNDs. Com a palavra, 
o coordenador da CT-TE deu boa vindas aos membros presentes 
e informou que a continuidade do Contrato FEHIDRO referente 
ao “Plano de Educação Ambiental da Bacia do Tietê Batalha” 
depende de aprovação do processo licitatório pelo Agente 
Técnico CEA, bem como da liberação da 1ª parcela até o dia 
31-12-2016. A representante da SOS Rio Dourado, tomadora 
do recurso FEHIDRO, para elaboração do referido Plano, pediu 
a palavra para informar detalhes sobre os procedimentos lici-
tatórios visando a contratação de empresa especializada para 
desenvolver os trabalhos. Após as explicações a representante 
do CIESP, sugeriu que o envio à SSRH e SMA, de Moção à favor 
da ONG SOS Rio Dourado, destacando a importância do Plano 
de EA. A Secretaria Executiva alertou que qualquer Moção deve 
ser submetida à análise e aprovação da Plenária do Comitê; 
para tanto, faz-se necessário aguardar a próxima reunião. Em 
razão do exíguo prazo, definiu-se pelo envio de Ofício da CT-TE 
à Secretaria Executiva solicitando providências urgentes da 
SSRH e do Agente Técnico CEA/SMA. O Coordenador da CT-PA 
retomou a palavra para colocar em discussão a Ata da Segun-
da Reunião das CTs, ocorrida em 28-04-2016, e da Primeira 
Reunião Extraordinária da CT-TE, ocorrida em 23-05-2016. 
Cópias dos documentos foram enviadas aos membros das CTs 
juntamente com a convocação para esta terceira Reunião; e não 
havendo manifestação em contrário, as Atas foram aprovadas 
por unanimidade. Dando continuidade, iniciou a apresentação 
da Minuta de Deliberação que dispõe sobre diretrizes e crité-
rios visando indicação para obtenção de financiamento com 
recursos do FEHIDRO no ano de 2017 (compensação financeira 
e cobrança pelo uso dos recursos hídricos); sendo que durante a 
análise, o documento poderia sofrer correções e/ou inclusões, se 
necessário. No decorrer da apresentação, alertou sobre os prazos 
e datas de protocolos, limites de valores para as solicitações, 
dentre outros artigos. Destacou ainda o item I do Artigo 5º, 
onde estabelece que 70% do montante de recursos disponíveis 
do FEHIDRO para 2017 será para atendimento das solicitações 
relacionadas à Empreendimentos cuja proposta se enquadre nos 
3 sub-PDCs priorizados, inscritos no PBH-TB 2016/2027. Ao final 
desta Reunião, os membros presentes fizeram a indicação de 6 
sub-PDCs prioritários, a saber: sendo: 1) sub-PDC 1.2; 2) sub-
PDC 2.2; 3) sub-PDC 3.1; 4) sub-PDC 3.2; 5) sub-PDC 4.2; e 6) 
sub-PDC 5.1. A indicação destes sub-PDCs pelas CTs, será levada 
ao Evento de Comemoração dos 20 anos do Comitê para conhe-
cimento e nova discussão, sendo necessária a definição dos 3 
subPDCs prioritários, para que sejam submetidos à aprovação 
da Plenária do CBH-TB. Por fim, os 30% restantes do montante 
de recursos disponíveis serão para atendimento das solicitações 
relacionadas à Empreendimentos cuja proposta esteja inscrita 
nas ações descritas no PBH-TB 2016/2027. Por fim, ressaltou 
que a Minuta de Deliberação será retificada com as inclusões, 
exclusões e correções discutidas durante a presente reunião, e 
posteriormente encaminhada aos membros para conhecimento; 
sendo que a mesma deverá ser submetida à aprovação do 
Colegiado na próxima reunião Plenária. Cumprida a pauta, o 
coordenador da CT-PA deu por encerrada a terceira Reunião das 
Câmaras Técnicas do CBH-TB no ano de 2016, sendo em seguida 
lavrada, assinada e encaminhada o resumo da presente Ata para 
publicação no Diário Oficial do Estado. Do documento publicado, 
será enviada cópia aos membros das Câmaras Técnicas para 
aprovação na próxima Reunião.

 Universidade de São 
Paulo
 REITORIA

 GABINETE DO REITOR

 Portaria do Reitor e do Pró-Reitor de Pós-Graduação, 
de 7-11-2016

Designando os Profs. Drs. Erney Felício Plessmann de 
Camargo (ICB/USP), Luiz Fernando Onuchic (FM/USP), Paulo 
Eduardo Artaxo Netto (IF/USP), Helgio Henrique Casses Trindade 
(UFRGS), Luiz Davidovich (UFRJ) e Marcelo Miranda Viana da 
Silva (IMPA) para comporem a Comissão de Análise do Plano 
de Metas da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com o objetivo 
de propor metas para os próximos 10 anos da Universidade 
de São Paulo.

 VICE-REITORIA

 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, justificamos que o pagamento à 
empresa abaixo não foi efetuado na data devida por problemas 
administrativos que impossibilitaram a tramitação normal do 
processo:

Processo 2016.1.26386.1.9
Contratado: Ruy Perret Weber
Empenho: 4242297/2016
Contratado: José Augusto Weber
Empenho: 4242319/2016
Contratado: Vitor Cabral da Silva
Empenho: 4242327/2016

 PRÓ-REITORIAS

 PRÓ-REITORIA DE CULTURA E EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA
 ORQUESTRA SINFÔNICA DA USP
Comunicado
Em atenção ao parágrafo 1º do artigo 5º da Portaria 

GR-4.710, de 25-2-2010, justificamos que o pagamento ao 
fornecedor Hotelaria Accor Brasil Ltda, agendado para 14-10-
2016, através da Nota de Empenho 03828255/2016, Processo 
2016.1.20966.01.3, não foi efetuado na data devida por proble-
mas administrativos, que impossibilitaram a tramitação normal 
do processo, sendo reprogramado para 21-10-2016.

que a responsabilidade de atualização não é da contratada, vez 
que a aprovação do Plano ocorreu em 2015; assim sendo, as 
alterações deverão ser realizadas pela CT-PA. O coordenador do 
GT destaca alguns artigos da Deliberação CRH “ad referendum” 
185/2016, salientando que cópia do documento foi enviada jun-
tamente com a convocação para esta reunião. Com a palavra, o 
representante do DAEE ressalta que a citada Deliberação definiu 
um novo formato para apresentação dos PBHs não entregues, 
contudo no caso do PBH-TB já entregue serão necessários 
apenas alguns ajustes, tal como os PDCs já citados. Findadas 
as discussões, os membros presentes aprovaram o Plano de 
Bacia da UGRHI-16 2016/2027, desde que efetuadas as devidas 
correções de diagramação e ortografia, bem como condiciona 
à SENAG, tomadora dos recursos FEHIDRO, o pagamento da 
última parcela à contratada, até a entrega do material impresso, 
com as devidas correções. Concluindo, o representante do DAEE 
reforça a informação de que a VM se comprometeu a contrapor 
as considerações do DGRH quando da avaliação do PBH-TB, 
sendo assim propõe nova reunião do GT-Plano, a ser realizada 
após concluída a reunião das Câmaras Técnicas agendada para 
o dia 04-10-2016, a intenção é de conhecer a resposta da VM 
para as considerações do PBH e fechar um documento a ser 
enviado ao DGRH visando reconsiderações. Com a anuência de 
todos os presentes, ficou agendada a 3ª Reunião do GT-Plano 
para 04-10-2016 às 13h. Cumprida a pauta, o coordenador do 
GT-Plano, deu por encerrada a Segunda Reunião do GT-Plano do 
ano de 2016, sendo em seguida lavrada, assinada e encaminha-
do o resumo da presente Ata para publicação no Diário Oficial 
do Estado. Do documento publicado, será enviada cópia aos 
membros do Grupo Técnico para aprovação na próxima Reunião.

 Comunicado
Resumo da Ata da Terceira Reunião do GT-Plano do Comitê 

da Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha de 2016, de 04-10-2016. 
- Aos quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezes-
seis, às 13 h, no auditório do DAEE, em Novo Horizonte / SP; 
reuniram-se os membros do Grupo Técnico de Acompanhamento 
do Plano de Bacia Hidrográfica Tietê Batalha - GT-Plano para 
participarem da terceira Reunião do ano de 2016. Estiveram 
presentes oito membros. A abertura da reunião deu-se pelo 
coordenador do GT-Plano, que deu boas vindas e agradeceu a 
presença dos membros. Em seguida, passou a palavra para o 
representante do DAEE que agradeceu a presença dos mem-
bros para discussão acerca da avaliação pelo Departamento 
de Gerenciamento de Recursos Hídrico s - DGRH do Plano de 
Bacia da UGRHI-16 2016/2027. Na sequência, fez apresentação 
da planilha de avaliação do DGRH com 106 itens analisados, 
conforme estabelecido na Deliberação CRH 146/2012; sendo 
que 83 itens foram avaliados como “atendidos” e 33 como “não 
atendidos”. Lembrou, que conforme solicitado pelos membros 
em reunião anterior, a VM Engenharia de Recursos Hídrico s 
Ltda, contratada para a elaboração do Plano, fez análise sucin-
ta da planilha e apresentou justificativas para os itens “não 
atendidos”. Segundo a VM, dos 33 itens descritos como “não 
atendidos” pelo DGRH, 7 itens permanecem como “não atendi-
dos” e os outros 26 foram devidamente justificados e solicitados 
seu enquadramento como “atendidos”, para os quais foram 
efetuados comentários com indicação das páginas do PBH-TB 
onde estão contidas as informações. Fez saber que a Secretaria 
Executiva do Comitê não enviou o Plano de Bacia da UGRHI-16 
2016/2027 para avaliação do DGRH, vez que posteriormente à 
sua aprovação na Plenária do Comitê em dezembro de 2015, o 
material deveria passar por diagramação e correções em seu 
texto; ocorre que em razão do tamanho de alguns arquivos, 
somente algumas partes do Plano foram disponibilizadas no site 
do Comitê. Entendendo como definitivo, o DGRH fez avaliação 
do PBH-TB com base nos arquivos do site; sendo que arquivos 
contendo mapas e anexos não foram publicados e por tanto 
não analisados; daí o apontamento de alguns itens como “não 
atendidos”. Disse que a Secretaria Executiva do Comitê enviará 
ao DGRH para reanálise, a versão completa do Plano de Bacia da 
UGRHI-16 2016/2027, bem como a planilha de avaliação com as 
anotações da VM Engenharia de Recursos Hídrico s Ltda.; espera 
que tal providência diminua expressivamente o número de itens 
considerados “não atendidos”, e culmine com alteração da nota 
atribuída ao PBH-TB. A representante do CIESP fez questiona-
mento ao Coordenador do GT-Plano sobre as inclusões e corre-
ções no Plano de Bacia da UGRHI-16 2016/2027 no que tange 
aos 7 itens apontados como “não atendidos”; pois entende que, 
se realmente faltam no documento, devam se inseridos, já que 
a empresa foi contratada para atender na íntegra a Deliberação 
CRH 146/2012. O coordenador do GT respondeu que o Plano 
foi submetido à aprovação da Plenária em dezembro/2015, 
com aval deste GT-Plano, e para o qual estava previsto apenas 
correções de texto e diagramação. A representante do CIESP 
acrescenta que em diversas oportunidades solicitou correções 
e inclusões à contratada, tanto no decorrer de reuniões do GT, 
quanto por e-mail; mas que não foram atendidas. O coordenador 
do GT-Plano retoma a palavra e ressalta a decisão do Grupo, que 
após 12 reuniões aprovou o Plano da Bacia Tietê Batalha 2016-
2027; e que nesta fase do processo, são inviáveis as inserções 
apontadas pela representante do CIESP. Salienta ainda, que 
é praticamente impossível obter um Plano de Bacia isento de 
erros, e que 7 itens “não atendidos” podem ser considerados 
como aceitáveis; além do que, a empresa executou trabalhos 
não previstos no Termo de Referência que balizou a contratação 
do Plano; cita como exemplo: a visita aos 36 municípios que 
compõe a UGRHI-16; a realização de Oficinas além das previstas 
em contrato; a confecção e impressão do Relatório Síntese; além 
da mídia digital do Plano para entrega aos entes do Colegiado. 
Sendo assim, sugeriu aos membros presentes que votassem 
a aprovação do Plano de Bacia da UGRHI-16 2016/2027 e 
consequente liberação da última parcela pendente. Com exce-
ção da representante do CIESP, os demais membros presentes 
votaram à favor da aprovação do Plano de Bacia da UGRHI-16 
2016/2027. Cumprida a pauta, o coordenador do GT-Plano, deu 
por encerrada a Terceira Reunião do GT-Plano do ano de 2016, 
sendo em seguida lavrada, assinada e encaminhado o resumo 
da presente Ata para publicação no Diário Oficial do Estado. 
Do documento publicado, será enviada cópia aos membros do 
Grupo Técnico para aprovação na próxima Reunião.

 Comunicado
Resumo da Ata da Terceira Reunião das Câmaras Técnicas 

do Comitê da Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha, no ano de 2016, 
de 04-10-2016. - Aos quatro dias do mês de outubro do ano de 
dois mil e dezesseis, às 9h30 em segunda chamada, na Sede 
do DAEE, em Novo Horizonte / SP, reuniram-se os membros 
das Câmaras Técnicas do CBH-TB para participarem da terceira 
Reunião Ordinária. Estiveram presentes vinte e um membros 
das Câmaras Técnicas deste Comitê, a saber: pela Câmara 
Técnica de Planejamento e Avaliação (CT-PA) compareceram 
nove membros; pela Câmara Técnica de Saneamento (CT-SA) 
compareceram seis membros; e pela Câmara Técnica de Turismo 
e Educação Ambiental (CT-TE) compareceram seis membros. 
A abertura da Reunião deu-se pelo coordenador da CT-PA e 
representante do DAEE, que convidou para compor à mesa 
diretora o coordenador da CT-SA e o coordenador da CT-TE. 
Em seguida, deu boas vindas aos membros presentes e iniciou 
informando que no ano seguinte, ocorrerão as eleições para 
representantes do Comitê para o próximo biênio, cuja posse 
acontecerá no mês de março/2017. Continuando, fez relato 
sobre o Plano de Bacia da UGRHI-16 2016/2027, elaborado pela 
VM Engenharia em Recursos Hídricos. Na sequência, comunicou 
que o Comitê poderá utilizar os recursos financeiros obtidos com 
a arrecadação da Cobrança pelo Uso dos Recursos Hídricos no 
âmbito da UGRHI-16, ou seja, serão disponibilizados ao CBH-TB, 
além dos recursos da compensação financeira, também aqueles 
obtidos da cobrança arrecadados no exercício 2016, desta 
forma, estima-se que o montante de recursos disponibilizados 
para investimentos em 2017 deva ser, aproximadamente, R$ 

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO BAIXO 
PARDO / GRANDE

 Deliberação Ad Referendum CBH-BPG 193/2016, de 
01-11-2016

Substitui o Grupo responsável pelo acompanha-
mento da Elaboração do Plano de Bacia, conforme 
Deliberação CBH-BPG 151/2013 pela CT-PLAGRHI

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Baixo Pardo / Grande no 
uso de suas atribuições legais e:

Considerando a Deliberação CBH-BPG 150/2013, de 07-06-
2013, que “Estabelece Edital para Elaboração do Plano de Bacia 
da UGRHI 12” em seu Artigo 3º que estabelece a criação do 
Grupo de Trabalho para acompanhamento da execução do Plano 
de Bacia do CBH-BPG;

Considerando a Deliberação CBH-BPG 151/2013, de 04-07-
2013, que “constitui, no âmbito do CBH-BPG, o Grupo de 
Trabalho para acompanhamento da execução do Plano de Bacia 
da UGRHI 12;

Considerando que alguns membros e/ou entidades indica-
das na Deliberação supra citada, atualmente, não participam 
deste CBH;

Considerando que a maioria dos membros do Grupo de 
Trabalho já fazem parte da Câmara Técnica de Planejamento e 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - CT-PLAGRHI;

Considerando a necessidade de acompanhamento das ati-
vidades inerentes à elaboração do plano de bacia, que já estão 
sendo realizadas;

DELIBERA:
Artigo 1º - O acompanhamento das atividades referentes à 

elaboração do Plano de Bacia do CBH-BPG fica sob a responsa-
bilidade da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento 
de Recursos Hídricos - CT-PLAGRHI, do CBH-BPG.

Artigo 2º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
publicação no D.O. devendo ser aprovada em reunião plenária.

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO RIO 
PARDO

 Deliberação “Ad Referendum” CBH-PARDO 225, de 
17-10-2016

Aprova a celebração do Pacto para a Gestão 
Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Grande

A Plenária do Comitê da Bacia Hidrográfica do Pardo - 
CBH-PARDO, instituído pela Lei Estadual 7.663 de 30/12/91, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas pelo seu Regimento 
Interno, e:

Considerando o Protocolo de Intenções com caráter interi-
no, assinado entre os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Comi-
tês com atuação na bacia do Rio Grande e a Agência Nacional 
de Águas - ANA, no exercício de 2012;

Considerando a atual aprovação da minuta do pacto de 
acordo com pareceres dos Governos dos Estados de Minas 
Gerais (Nota Técnica 03/2016/GECBH/DGAC/IGAM), e São Paulo 
(Parecer CJ/SSRH 277/2015), e pela ANA (Nota Técnica 4/2016/
PF-ANA/PGF/AGU);

Considerando o que estabelece a Resolução CNRH 110, de 
13-04-2010, que aprova a criação do CBH-Grande, e que estabe-
lece em seu art. 2º a obrigatoriedade da celebração de um pacto 
para a gestão integrada das águas da bacia hidrográfica da 
bacia do Rio Grande concomitante com a instalação do mesmo;

E considerando o Decreto Federal 7.254, de 02-08-2010, 
que “Institui o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, com 
área de atuação localizada nos Estados de Minas Gerais e São 
Paulo e dá outras providências”.

DELIBERA:
Artigo 1º - Ficam aprovados os termos da minuta do Acordo 

de Cooperação Técnica que formaliza a celebração do Pacto para 
a Gestão Integrada dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 
do Rio Grande, conforme Anexo I desta Deliberação.

Artigo 2º - A proposta de Pacto de Gestão aprovada é 
composta pelo Acordo de Cooperação Técnica 09/2016/ANA, 
conforme Anexo I e respectivo Plano de Trabalho.

Artigo 3º - Esta Deliberação entra em vigor na data de sua 
aprovação.

 COMITÊ DE BACIAS HIDROGRÁFICAS DO TIETÊ-
BATALHA

 Comunicado
Resumo da Ata da Segunda Reunião do GT-Plano do Comitê 

da Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha, de 22-09-2016. Aos vinte e 
dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, 
às 9h30; em segunda chamada, no auditório do DAEE, em Novo 
Horizonte / SP, reuniram-se os membros do Grupo Técnico de 
Acompanhamento do Plano de Bacia Hidrográfica Tietê-Batalha 
- GT-Plano para participarem da segunda Reunião do ano de 
2016. Estiveram presentes seis membros. A abertura da reunião 
deu-se pelo coordenador do GT-Plano, que deu boas vindas e 
agradeceu a presença dos membros. Em seguida, colocou em 
discussão a Ata da Nona Reunião do GT-Plano no ano de 2015, 
ocorrida em 15-12-2015 e a Ata da Primeira Reunião do GT-
Plano no ano de 2016, ocorrida em 18-02-2016; ressaltando que 
cópia dos documentos foi enviada aos membros do GT-Plano 
juntamente com a convocação para esta Segunda Reunião; não 
havendo manifestação em contrário as Atas foram aprovadas 
por unanimidade. Dando continuidade à Reunião, relatou que do 
material enviado pela Secretaria Executiva do Comitê referente 
ao Plano de Bacia da UGRHI-16 2016/2027, em sua análise não 
foram detectados erros no Relatório Síntese; contudo no Diag-
nóstico, Prognóstico e Plano de Ações foram identificados erros 
de formatação e de ortografia, para os quais foram solicitadas 
correções à VM Engenharia de Recursos Hídricos Ltda, empresa 
responsável pela elaboração do Plano. Com a palavra, o repre-
sentante do DAEE informou que a VM Engenharia contratou 
empresa especializada para verificação do PBH-TB com objetivo 
de identificar e corrigir erros de ortografia e efetuar a diagrama-
ção do Relatório Síntese; porém, observou que mesmo após a 
verificação alguns erros permaneceram. Continuando, ressaltou 
que o PBH-TB já foi aprovado pelo Plenário do Comitê desde 
dezembro de 2015, avaliado e pontuado pelo Departamento de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos - DGRH, recebendo a nota 
1,5, sendo que de as notas dos PBHs variam no intervalo de 0,0 
a 2,0. Na sequência, fez apresentação da planilha de avaliação 
prévia enviada pelo DGRH, com indicação dos itens do PBH-TB 
que atendem e não atendem a Deliberação CRH 146/2012. Fez 
saber que contactou o representante da VM Engenharia, para 
informá-lo dos itens não atendidos no Plano; em resposta foi 
dito que todos os itens “não atendidos” serão analisados e 
justificados, a fim de embasar resposta ao DGRH e aos membros 
do GT-Plano. Retomando, o coordenador do GT-Plano propôs 
aos membros presentes que a aprovação do PBH-TB seja con-
dicionada à realização das correções apontadas pelo GT-Plano. 
A representante do CIESP pede a palavra e questiona qual tipo 
de correções serão solicitadas, pois entende que será necessária 
complementação no conteúdo do Plano. O coordenador do 
GT-Plano informou que as correções são especificamente de for-
matação e ortografia, em razão do conteúdo geral do PBH-TB ter 
sido aprovado pelo Colegiado; entende que qualquer alteração 
significativa deve ser submetida à nova aprovação das Câmaras 
Técnicas e pela Plenária do Comitê, o que seria inviável no 
momento. Complementando, o representante do DAEE ressalta 
que mudanças no SIGRH são constantes e por esse motivo, o 
PBH-TB irá sofrer alterações. Em seguida, os membros do GT-Pla-
no discutiram sobre a possibilidade da VM Engenharia realizar a 
atualização do conteúdo do PBH-TB com base na nova estrutura 
de PDCs colocada pela CRHi; ao final das discussões, concluiu-se 

Poço Tubular Profundo - Local 002 - Recurso Hídrico: Aquí-
fero Cristalino - Coordenadas UTM (km) - Norte 7399,36 - Leste 
327,08 - MC 45

Local: Av. Santa Marina, 2017 - Vila Albertina, no município 
de São Paulo

Poço Tubular Profundo - Local 003 - Recurso Hídrico: Aquí-
fero Cristalino - Coordenadas UTM (km) - Norte 7399,56 - Leste 
326,99 - MC 45

Interessado: WAL MART BRASIL LTDA, CNPJ 
00.063.960/0001-09 - Autos 9908311

Local: Avenida Tucunaré, 125 - Alphaville, no município de 
Barueri

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquí-
fero Cristalino - Coordenadas UTM (km) - Norte 7400,03 - Leste 
312,35 - MC 45

Interessado: EDIFÍCIO MAISON VICTORIA, CNPJ 
21.462.801/0001-49 - Autos 9909988

Local: Rua Curitiba, 31 - Paraíso, no município de São Paulo
Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquí-

fero Cristalino - Coordenadas UTM (km) - Norte 7391,33 - Leste 
331,17 - MC 45

Interessado: ESHO EMPRESA DE SERVIÇOS HOSPITALARES 
S/A, CNPJ 29.435.005/0026-87 - Autos 9910085

Local: Rua Martiniano de Carvalho, 741 - Liberdade, no 
município de São Paulo

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquí-
fero São Paulo - Coordenadas UTM (km) - Norte 7393,00 - Leste 
332,38 - MC 45

Interessado: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO FIRENZE, CNPJ 
59.981.290/0001-44 - Autos 9910165

Local: Rua Brotas, 70 - Jardim Haydeé, no município de 
Mauá

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hídrico: Aquí-
fero Cristalino - Coordenadas UTM (km) - Norte 7381,10 - Leste 
350,93 - MC 45

 Despacho do Superintendente, de 07-11-2016
O Superintendente do Departamento de Águas e Energia 

Elétrica, no uso de suas atribuições legais e com fundamento 
no artigo 11, incisos I e XVI do Decreto no 52.636 de 03/02/71, 
e à vista do Código de Águas, da Lei nro 6.134 de 02/06/88, do 
Decreto nro 32.955 de 07/02/91, da Lei no 7.663 de 30/12/91, 
do Decreto 41.258 de 01/11/96 e da Portaria DAEE no 717 de 
12/12/96, defere:

Interessado: SHOPPING PÁTIO CIANE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS S/A, CNPJ 11.024.112/0001-07 - Autos 9822463

Local: Av. Afonso Vergueiro, 823 - Centro, no município de 
Sorocaba

Poço Tubular Profundo - Local 001 - Recurso Hidrico: Aquí-
fero Cristalino - Coordenadas UTM (km) - Norte 7399,42 - Leste 
248,60 - MC 45

 Extrato de Comodato
Termo de Comodato 2016/33/00115.6 de 07-11-2016
Autos: 25.647/93 - Prov. 06 - DAEE
Comodante - DAEE
Comodatário: Prefeitura Municipal de Bady Bassitt
Parecer: Declaração (fls. 229) - Parecer Referencial sob Nº 

CJ/DAEE 199/2015 (fls. 221/226), de 30-12-2015.
Objeto: Termo de Comodato 2016/33/00115.6, de 07-11-

2016, objetivando a renovação da cessão em regime de como-
dato de 03 (três) transformadores trifásicos, sendo 1(um) de 150 
KVA, instalado no Matadouro Municipal; 01 (um) de 45 KVA, 
instalado no Residencial Parque dos Pássaros, e 01 (um) de 15 
KVA, instalado na Lagoa de Tratamento de Esgoto.

Prazo - 3 (três) anos.
Data de Assinatura: 07-11-2016
 Reti-ratificação do D.O.
De 06-09-2016
Autos 9818108 - Informe de Indeferimento de Cadastro de 

Usos/Interferências do DAEE de 05-09-2016
Onde se lê: ... Município: SÃO PAULO ...
N. Protocolo 2.033 - 06-03-2014 - Poço Local: 001 ... MC 51.
Leia-se: ... Município: PAULÍNIA ...
N. Protocolo 2.033 - 06-03-2014 - Poço Local: 001 ... MC 45.
De 23-03-2016
Autos 9821008, Vol. 008 - Extrato de Portaria DAEE 

3477/2015
Onde se lê: ARTIGO 2. ... em atendimento à Portaria DAEE n. 

717, até a data de 06-05-2016.
Leia-se: ARTIGO 2. ... em atendimento à Portaria DAEE n. 

717, durante sua vigência até a data de 06-05-2016.
De 29-07-2016
Autos 9305110 - Informe de Indeferimento do DAEE de 

28-07-2016
ONDE SE LÊ: Tendo em vista o disposto na Norma da Por-

taria DAEE n. 717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Divisão 
Técnica de Estudos e Pesquisas em Água Subterrânea - PTA n. 
951, de 02-06-2016, fica indeferido o requerimento abaixo uma 
vez da existência de rede pública de abastecimento de água 
no local, a vulnerabilidade da água do poço à contaminação 
externa, também por estar abrigado em subsuperfície na calçada 
e a impossibilidade do levantamento do poço acima do nível 
do terreno, assim sendo, faz-se necessário o tamponamento 
do poço, conforme estabelece o artigo 40 do Decreto Estadual 
n. 32.955 de 07-02-1991, e exigidos nos itens 7.1.2, 7.2 e 7.3 
da Instrução Técnica DPO n. 006 de 10-11-2011, atualizada em 
14-12-2015 e deverá ser apresentado na sede ou escritório de 
apoio da Diretoria da Bacia Hidrográfica onde foi requerida a 
Outorga, o respectivo relatório fotográfico do tamponamento.

N. Protocolo 24.538 - 13-11-2015 - Poço Local: 001 DAEE 
042 - 0017 - Aquífero Formação Serra Geral - Coord. UTM (Km) 
N 7.748,87 - E 209,73 - MC 45.

LEIA-SE: Tendo em vista o disposto na Norma da Portaria 
DAEE n. 717/1996, item 7.4 e o Parecer Técnico da Divisão 
Técnica de Estudos e Pesquisas em Água Subterrânea - PTA 
n. 951, de 02-06-2016, fica(m) indeferido(s) o(s) seguinte(s) 
requerimento(s):

N. Protocolo 24.538 - 13-11-2015 - Poço Local: 001 DAEE 
042 - 0017 - Aquífero Formação Serra Geral - Coord. UTM (Km) 
N 7.748,87 - E 209,73 - MC 45.

O processo poderá ser retomado após atendimento ao 
Ofício PTA/570, de 16-09-2015, com apresentação de:

- Relatório fotográfico do poço, comprovando o atendimen-
to ao item 3.1.2 da Instrução Técnico DPO 006, atualizada em 
14-12-2015, com referência a não aceitação do poço abrigado 
em subsuperfície (poço em caixa abaixo do nível do terreno). 
Portanto, sugerimos a modificação local, de modo que a coluna 
de revestimento (tubo de boca) deverá ser saliente no mínimo 
0,50m sobre a laje de proteção sanitária, esta ao nível do ter-
reno. A laje de proteção sanitária de concreto, fundida no local, 
deverá envolver o tubo de revestimento, com declividade do 
centro para as bordas, além do perímetro imediato de proteção 
sanitário (cercado) e hidrômetro, antes de quaisquer derivações, 
junto ao cavalete de saída de água do poço.

 Retificação do D.O.
De 01-10-2016
Autos 9708615 - Licença de Execução
Onde se lê: ... Aquífero Serra Azul...
Leia-se: ... Aquífero Serra Geral...
De 02-11-2016
Autos 9707885 - Licença de Execução e Implantação
Onde se lê: ... SETPAR EMAISINCORP 126 BADY BASSIT 

MAISPARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ...
Leia-se: ... SETPAR EMAISINCORP 126 BADY BASSITT MAIS-

PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA...
Onde se lê: ... poço...
Leia-se: ... poço subterrâneo...
Onde se lê: ... com interferência em recursos hídricos...
Leia-se: ... com uso/interferência em recursos hídricos...




