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PODER EXECUTIVO
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Marcelo Araújo
Chefe de Gabinete

LEIS MUNICIPAIS
LEI Nº 6.523, DE 16 DE JUNHO DE 2.014

P. 55.654/11 Altera a redação da Lei Municipal nº 6.344, de 11 de abril de 2.013, que autorizou o Poder Executivo a 
destinar uma área de terreno à EMPRESA APARECIDO REGHINE em regime de concessão de direito real de uso.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º O art. 2º da Lei Municipal nº 6.344, de 11 de abril de 2.013, passa a ter a seguinte redação: 

“Art. 2º A área descrita no art. 1º a concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a instalação de uma usina de reciclagem de resíduos da 
construção civil e área de transbordo e triagem.” (NR)

Art. 2º Fica prorrogado o prazo de início das obras para 60 (sessenta) dias e conclusão em 24 (vinte e 
quatro) meses a contar da publicação da presente lei.

Art. 3º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 16 de junho de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ARNALDO RIBEIRO PINTO
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

LEI Nº 6.524, DE 17 DE JUNHO DE 2.014
P. 1.116/11 Revoga a Lei Municipal nº 6.102, de 28 de julho de 2.011, e Lei Municipal nº 6.337, de 02 de abril de 2.013.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de 
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica revogada a Lei Municipal nº 6.102, de 28 de julho de 2.011, e a Lei Municipal nº 6.337, 

de 02 de abril de 2.013, que autoriza o Poder Executivo a firmar contrato de concessão de uso 
de imóvel para a Associação Bauruense de Apicultores, Meliponicultores e Ambientalistas – 
ABAMA.

Art. 2º  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 17 de junho de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 

DECRETO Nº 12.494, DE 10 DE JUNHO DE 2.014
P. 34.061/14 (3.934/14 – Emdurb)   Suplementa recursos no orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o 
disposto no art. 51, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Nos termos da Lei Municipal nº 6.459, de 09 de dezembro de 2.013, fica aberto crédito 

suplementar à dotação do orçamento vigente, na Unidade Orçamentária 04.01.00, EMDURB – 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, no total de R$ 130.000,00 
(cento e trinta mil reais).

Unidade Executora Ficha Funcional Programática Categoria Econômica Valor
04.01.01 07 15.452.0040.2090 3.3.90.39 100.000,00
04.01.01 13 15.452.0040.2090 4.4.90.52   30.000,00

Art. 2º As despesas com o Crédito Suplementar aberto pelo artigo 1º, correrão por conta da seguinte 
alteração orçamentária na Unidade Orçamentária 04.01.00, EMDURB – Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru:
I -  Anulações Orçamentárias:

Unidade Executora Ficha Funcional Programática Categoria Econômica Valor
04.02.01 21 99.999.8004.9999 9.9.99.99 100.000,00

II -  Superávit financeiro do exercício anterior no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua expedição.
 Bauru, 10 de junho de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.498, DE 16 DE JUNHO DE 2.014
P. 33.801/14   Designa suplente para compor a Comissão de Desenvolvimento Funcional – CDF, da Secretaria Municipal 
da Administração.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
51 da lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º Fica designado para compor como membro suplente da Comissão de Desenvolvimento Funcional 

– CDF, da Secretaria Municipal da Administração, de acordo com o art. 26 da Lei Municipal nº 
5.975, de 01 de outubro de 2.010, o seguinte servidor:

 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
 RENNAN CARDOSO DE SOUZA NEVES – RG Nº 46.997.381-X, em substituição à Josiane 

Moraes Silva Fernandes, designada pelo Decretro nº 12.165, de 11 de junho de 2.013.
Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 16 de junho de 2.014.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
MAURÍCIO PONTES PORTO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

ANDRÉA MARIA LIBERATO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO Nº 12.500, DE 23 DE JUNHO DE 2.014
P. 32.487/14 (P. 7.237/13)     Aprova a Resolução nº 07, de 16 de junho de 2.014, do Conselho Administrativo do DAE, que 
reajusta as tarifas de água e esgoto e demais serviços prestados pela Autarquia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 
51 da lei Orgânica do Município de Bauru,

D E C R E T A
Art. 1º  Fica aprovada a Resolução nº 07, de 16 de junho de 2.014, do Conselho Administrativo do 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE, que atualiza e aprova a tabela de tarifas de 
água e esgoto e dos serviços prestados pela Autarquia.

Art. 2º   Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.
  Bauru, 23 de junho de 2.014.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
ANDRÉA MARIA LIBERATO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETOS MUNICIPAIS
Seção II

Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário
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DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇAO: A partir de 16/06/2014, portaria nº 1.212/2014, exonera, a pedido, a servidora BIANCA DEROSA 
MONAIN, matrícula nº 27.893, RG nº 23.845.558-0, do cargo efetivo de Assistente em Manutenção, Conservação e 
Transporte – Servente de Limpeza, da Secretaria Municipal do Bem Estar Social, conforme protocolo/e-doc nº 34.743/2014.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EXONERA/POSSE
PORTARIA Nº 1213/2014 Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 resolve: Exonerar, a pedido, o (a) servidor(a) CATHARINA 
ANDRADE DA SILVA COSTA, portador (a) do RG n.º 426893037, do cargo efetivo de ASSISTENTE EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - ATENDENTE e dar posse no cargo efetivo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL, a partir de 24/6/2014.

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1214/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2406, a 
PORTARIA N.º 0915/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). FRANCIELE FERNANDA MALOSTI SANTANA, portador (a) 
do RG n.º 420440999, classificação 124° lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE 
CRECHE”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1215/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que 
confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2406, a PORTARIA 
N.º 0916/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). JOÃO PAULO CLARO, portador (a) do RG n.º 461269983, classificação 125° 
lugar, no cargo efetivo de “AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE”, DESISTÊNCIA TÁCITA.

PORTARIA Nº 1216/2014: O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas atribuições legais, 
que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993, resolve: Tornar Sem Efeito no Diário Oficial nº 2406, a 
PORTARIA N.º 1091/2014 que nomeou  o (a) Sr(a). JANAINA BURATTO LAZZARI, portador (a) do RG n.º 
431849353, classificação 28° lugar, no cargo efetivo de “TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA”, EM 
RAZÃO DE DESISTÊNCIA EM 11/06/2014.

CONVOCAÇÃO/NOMEAÇÃO: Os (as) candidatos (as) relacionados (as) abaixo deverão comparecer no Departamento 
de Recursos Humanos, situado na Praça das Cerejeiras 1-59, Vila Noemi, 2º Andar, no dia e horário indicado, com os 
documentos (ORIGINAIS) relacionados no ANEXO I.

O Diretor do Departamento de Administração de Pessoal, em conformidade com o disposto no decreto municipal 6664 de 
22 de julho de 1993 e, considerando cumpridas todas as medidas que a legislação impõe, expede.
PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1217/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2406 após o 
cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ALINE EYDE 
MURATA HASHIMOTO portador do RG 350770657, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 133° lugar, 
no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 04/2012 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 24/06/2014 ÀS 08h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1218/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2406 após 
o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) SERGIO 
EINSTEN SCHNEIDER SEVERINO PRADO portador do RG 457135207, em virtude do (a) mesmo (a) haver se 
classificado em 134° lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - AUXILIAR DE CRECHE, edital 
nº 04/2012 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 24/06/2014 ÀS 09h00min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 1219/2014: Fica nomeado (a),  para prover o cargo efetivo de TÉCNICO EM SAÚDE 
- TÉCNICO DE FARMÁCIA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2406 após o cumprimento das 
exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) KARLA KRISTINE ALVARES 
DE SOUZA portador do RG 294168734, em virtude do (a) mesmo (a) haver se classificado em 33° lugar, no concurso 
público para TÉCNICO EM SAÚDE - TÉCNICO DE FARMÁCIA, edital nº 02/2011 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 24/06/2014 ÀS 10h00min.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. CTPS (Carteira de Trabalho) 
2. Cartão ou Extrato do PIS/PASEP, com Estado Civil atualizado e verificar junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
ou BANCO DO BRASIL, se existe o cadastro em mais de 01 (um) número de PIS ou PASEP, caso exista dois números 
deverá solicitar a regularização para um único número. É importante que todos os dados cadastrais do candidato estejam 
atualizados junto ao órgão responsável do PIS (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) ou PASEP (BANCO DO BRASIL), 
antes da emissão e apresentação do documento junto ao Recursos Humanos desta Prefeitura, para evitar problemas futuros. 
3. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado), com comprovantes da última votação (2012);
5. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente);
6. RG e CPF (com estado civil atualizado); 
7. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
8. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados)
9. Registro e anuidade para os cargos que possuem registros em seus respectivos conselhos; 
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. Uma foto 3x4 atualizada;
13. Comprovação de Endereço;
14. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem à acumulação (para fins de análise do 
acúmulo e de compatibilidade de horários quando for o caso);
15. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.
asp

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem Efeito 
a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2393, do (a) Sr(a). CLAUDIA FERNANDA PEREIRA, portador (a) do 
RG 33.195.135-6, classificado (a) em 20° lugar  no Processo Seletivo (Edital nº 03/13), realizado para credenciamento de 
ESTAGIÁRIOS na área de “SERVIÇO SOCIAL”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem Efeito 
a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2393, do (a) Sr(a). MARIANA APARECIDA DA SILVA, portador (a) do 
RG 46.505.618-0 classificado (a) em 2° lugar  no Processo Seletivo (Edital nº 03/13), realizado para credenciamento de 
ESTAGIÁRIOS na área de “EDUCAÇÃO ARTÍSTICA”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem 
Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2396, do (a) Sr(a). NATÁLIA BITTENCOURT PASQUALINI, 
portador (a) do RG 45.953.414-2 classificado (a) em 4° lugar  no Processo Seletivo (Edital nº 03/13), realizado para 
credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “NUTRIÇÃO”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem 
Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2396, do (a) Sr(a). JOÃO LUIS MELO BARBOSA, portador (a) do 
RG 15.766.404 classificado (a) em 10° lugar  no Processo Seletivo (Edital nº 01/13), realizado para credenciamento de 
ESTAGIÁRIOS na área de “CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem 
Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2396, do (a) Sr(a). RAFAEL GAZOLA GHEDINI, portador (a) do 
RG 33.701.396-2 classificado (a) em 11° lugar  no Processo Seletivo (Edital nº 01/13), realizado para credenciamento de 
ESTAGIÁRIOS na área de “CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem 
Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2396, do (a) Sr(a). ANA JULIA ROCHA LOPES DE OLIVEIRA, 
portador (a) do RG 43.648.108-X classificado (a) em 13° lugar  no Processo Seletivo (Edital nº 01/13), realizado para 
credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem 
Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2399, do (a) Sr(a). ANA JULIA ORNELES CAGO, portador (a) do 
RG 48.523.115-3 classificado (a) em 04° lugar  no Processo Seletivo (Edital nº 01/14), realizado para credenciamento de 
ESTAGIÁRIOS na área de “ENGENHARIA CIVIL”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data Tornar Sem Efeito 
a convocação vinculada no Diário Oficial nº 2399, do (a) Sr(a). BIANCA LOUISE LEA PLAZA, portador (a) do RG 
46.283.788-9 classificado (a) em 07° lugar  no Processo Seletivo (Edital nº 01/13), realizado para credenciamento de 
ESTAGIÁRIOS na área de “ENFERMAGEM”, em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 10° classificado (a), fica convocado (a),  para 
prover a função de ESTAGIÁRIO na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) 
KAROLINE HAGATHA DOS REIS portador do RG 41.039.067-6, classificado(a) em 14° lugar, no Processo Seletivo 
para credenciamento de estagiário na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, edital nº 01/13. Este deve comparecer ao 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, 
Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento 
no local e prazo estipulados acarretará a sua desistência. 

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 11° classificado (a), fica convocado (a),  para 
prover a função de ESTAGIÁRIO na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) 
DEBORA CAROLAINE DA SILVA ALVES portador do RG 40.150.840-7, classificado(a) em 15° lugar, no Processo 
Seletivo para credenciamento de estagiário na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, edital nº 01/13. Este deve comparecer 
ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, 
Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento 
no local e prazo estipulados acarretará a sua desistência. 

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 13° classificado (a), fica convocado (a),  para 
prover a função de ESTAGIÁRIO na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) 
Sr(a) ARIANE LOURENÇO DE OLIVEIRA portador do RG 41.436.972-5, classificado(a) em 16° lugar, no Processo 
Seletivo para credenciamento de estagiário na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, edital nº 01/13. Este deve comparecer 
ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, 
Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento 
no local e prazo estipulados acarretará a sua desistência. 

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 02° classificado (a), fica convocado (a),  para 
prover a função de ESTAGIÁRIO na área de EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) 
JESSICA CRISTINA JERONIMO portador do RG 48.907.592-7, classificado(a) em 04° lugar, no Processo Seletivo 
para credenciamento de estagiário na área de EDUCAÇÃO ARTÍSTICA, edital nº 03/13. Este deve comparecer ao 
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, 
Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento 
no local e prazo estipulados acarretará a sua desistência. 

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 04° classificado (a), fica convocado (a),  para 
prover a função de ESTAGIÁRIO na área de NUTRIÇÃO, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) VERONICA 
RAVAGIO portador do RG 48.331.048-7, classificado(a) em 05° lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de 
estagiário na área de NUTRIÇÃO, edital nº 01/13. Este deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-
ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua 
desistência. 

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 04° classificado (a), fica convocado (a),  para 
prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENGENHARIA CIVIL, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) 
LUIS FELIPE RIBEIRO PINTO portador do RG 44.013.583-7, classificado(a) em 06° lugar, no Processo Seletivo para 
credenciamento de estagiário na área de ENGENHARIA CIVIL, edital nº 01/14. Este deve comparecer ao CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 
17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo 
estipulados acarretará a sua desistência. 

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do (a) 07° classificado (a), fica convocado (a),  
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ENFERMAGEM, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) 
TAIS LOPES SARANHOLI portador do RG 48.973.609-9, classificado(a) em 08° lugar, no Processo Seletivo para 
credenciamento de estagiário na área de ENFERMAGEM, edital nº 01/13. Este deve comparecer ao CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 
17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo 
estipulados acarretará a sua desistência. 

CONVOCAÇÃO: O Diretor de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve convocar 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de ARQUITETURA, na Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a) 
KELLI DA SILVA CARVALHO portador do RG 47.067.948-7, classificado(a) em 13° lugar, no Processo Seletivo para 
credenciamento de estagiário na área de ARQUITETURA, edital nº 01/13. Este deve comparecer ao CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 
17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo 
estipulados acarretará a sua desistência. 
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ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

PALESTRA: “PRINCÍPIOS BÁSICOS DA ANÁLISE DO COMPORTAMENTO”
Serão abordados os seguintes assuntos: Definição de comportamento respondente, busca de compreensão do que é 
comportamento, reflexão sobre as leis do comportamento, orientação sobre comportamento operante, aplicação da 
aprendizagem pelas consequências, e demonstração de modificação do comportamento pelas consequências.
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos: Assistente Social 
e Psicólogo, conforme o disposto na Lei 5.975/10.
Data e horário: 15/07/2014 – 14h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Luiz Lima Dourado
Graduado em Psicologia pela Universidade Sagrado Coração. Psicólogo Clínico na Clínica Equilibrium. Técnico de 
Administração na Secretaria Municipal de Economia e Finanças. Cursando Tecnologia em Gestão Pública na UNINTER.
Inscrições: das 12h00 do dia 18/06/2014 às 12h00 do dia 15/07/2014, através do site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – 
selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “CUIDADOS COM ANIMAIS DE PEQUENO PORTE”
Serão abordados os seguintes assuntos: Cuidados com animais de estimação (cães e gatos): higiene, inclusive bucal, 
alimentação específicas para cada fase da vida e porte do animal (inclusive como método terapêutico em hospitais), 
vacinação, principais doenças dos animais e zoonoses, vermifugação, posse responsável, castração, aspectos emocionais 
na relação desses com o homem, orientação para controle da micção e defecação, idade ideal para presentear uma criança 
com um animal, uso de medicamentos sem orientação veterinária. 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos: Ajudante Geral, 
Biólogo, Médico Veterinário e Zootecnista, conforme o disposto na Lei 5975/10.
Data e horário: 18/07/2014 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Valéria Medina Camprigher
Formada em Medicina Veterinária pala UNESP de Botucatu. Experiência com clínica e cirurgia de pequenos animais. 
Servidora da PMB, atuando na Vigilância Sanitária.
Inscrições: das 12h00 do dia 18/06/2014 às 17h00 do dia 17/07/2014, através do site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – 
selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

PALESTRA: “DICAS DE MALA DIRETA DO WORD ”
Serão abordados os seguintes assuntos: Serão apresentados os passos para padronizar correspondências automaticamente, 
fazendo uso da mala direta quando se deseja criar um conjunto de documentos, como uma carta modelo que é enviada a 
muitos destinatários ou uma folha de etiquetas de endereço. Será mostrada a utilização de planilhas do Microsoft Excel 
como lista de destinatários, nomes ou endereços.
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão aproveitar o 
certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados nos cargos enquadrados na 
Lei 5975/10.
Data e horário: 24/07/2014 – 09h
Carga horária: 02 horas 
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete
Palestrante: Marcelo Climaites Fernandes
Mestre em Ciência da Computação e possui 19 anos de experiência na área de informática, nesse tempo, trabalhou com 
coordenação de projetos, análise de informações, analise de sistemas, analise de desenvolvimento de sistema e programação 
para automação industrial. Leciona a 14 anos, sendo que desses, 10 anos em instituições de ensino superior, para cursos 
de Ciência da Computação, Sistemas de Informação, Administração, Ciências Contábeis, RH, Logística, entre outros.
Inscrições: das 12h00 do dia 18/06/2014 às 17h00 do dia 23/07/2014, através do site www.bauru.sp.gov.br
•	 Clique em secretaria da administração – escola de governo – inscrições – preencha CPF e Matrícula – 
selecione o curso e clique em matricular-se.
OBS: OS SERVIDORES QUE NÃO SE INSCREVEREM ATRAVÉS DO SITE NÃO TERÃO DIREITO A 
CERTIFICADO.

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da EMEI NIDOVAL REIS convoca os associados da APM a comparecerem a Assembléia Geral para eleição 
dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 27 de 
junho de 2014 (sexta-feira), às 14h00, em sua sede, sito à Rua Luiz Bortolieiro Neto, nº 1-49 Mutirão Edmundo Coube, 
CEP 17031-720. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada 
às 14h30, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da Emei Lions Clube de Bauru Centro, convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia Geral 
para a retificação e ratificação à Assembleia da eleição do dia 03/03/2014 dos membros do Conselho Deliberativo,Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 30/06/2014, 2ª feira ás 13:00h em sua sede sito a rua 
Silva Jardim nº 11-80, Bela Vista cep. 17063-090. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, 
convocamos em segunda chamada para às 13h:30’ no mesmo local e data. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI MÔNICA CRISTINA CARVALHO convoca os associados da APM a comparecerem à Assembléia 
Geral Extraordinária para ratificação da recondução dos membros eleitos da eleição ocorrida  no ano de 2011 para o ano de 
2012. Ratificamos atos praticados por eles bem como a ratificação da eleição ocorrida em 30 de agosto de 2013. A primeira 
chamada será no dia 30 de junho de 2014 (segunda – feira ), às 16h00, em sua sede sito à Alameda Urano nº 6-51, Santa 
Edwirges, nesta cidade de Bauru. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em 
segunda chamada, às 16h30’ no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEI “Professor Isaac Portal Roldan” convoca os Associados da APM a comparecerem à Assembleia 
Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada 
será no dia 01 de julho de 2014, terça-feira, às 8h, à Rua Carlos Gomes de Camargo nº 3-81, Núcleo Octávio Rasi, Bauru, 
Cep: 17039-260. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos, em segunda chamada, 
às 8h30min, no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEII Marcia Ernesta Zwicker Di Flora convoca os associados da APM a comparecerem à assembléia Geral 
para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será 
no dia 01 de julho de 2014, terça-feira às 7h e 30 min. em sua sede, sito à rua Capitão João Antonio nº 4-44, centro CEP 
17015-410. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 8h, 
no mesmo local e data.

      Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal 
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo ser 
efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o tributo ou outro 
serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORIA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
PROC. NOME DOC.   VALOR  
41189/13 GATTO & SILVA SEGUROS 1075             5.907,30 

263/14 FUMPREV - FUNDÇÃO PREV SERV MAIO           74.275,00 

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
Avenida Alfredo Maia, 1-10 – Vila Falcão – Fone:- 3239-2766 e 3234-6849

Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00 H
INTERNET:- E-mail: meioambiente@bauru.sp.gov.br

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*A substituição ou a supressão de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial sob pena de multa de R$ 500,00 prevista no Artigo 56 do Decreto 6.514/2008.
*Para solicitar a autorização procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia simples) 
conforme Lei nº 4.368/99.
*As despesas com a substituição ou a supressão, ficarão a cargo do requerente.
*Após a publicação do deferimento no Diário Oficial, terá o requerente o prazo de 30 (trinta) dias para efetuar o corte e 
de 15 (quinze) dias a partir daí, para plantar uma árvore (artigo 34 da Lei n.o 4.714/01).
*As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com tutor e estarem protegidas com gradil 
(parágrafo único do art. 1.o do Decreto nº 8.806/00).
* A poda de árvore em domínio público somente será permitida a: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela 
infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA conforme artigo 21 da Lei 
n.o. 4.368/99).

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:
Exemplos:, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, Pitanga, Capororoca, 
Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, Goiabeira, Flamboyanzinho, 
Marolo, Chupa-ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-de-macaco, Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, 
Caliandra, Lixa, Tiborna, Sangra d’ água e Falsa-murta.

Oposto à rede de iluminação pública

*Árvores de médio porte:
Exemplos: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, Guatambu, Ipê-
rosa, Alecrim-de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-pimenteira, Carobinha, Jacarandá-
mimoso, Cabreúva, Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti.

CURSO DE FÉRIAS DO ZOO/BAURU- JULHO DE 2014

LISTA DE SORTEADOS: APRENDENDO E BRINCANDO NO ZOO (4 A 6 ANOS) MENINAS.
64 ----------------- Lara Mahnis Ruiz
65 ----------------- Daniela Rodrigues
71 ----------------- Maryana Sobral Defasta
77 ----------------- Emanuely Muniz Basilio
79 ----------------- Debora Doro de Souza 
81 ----------------- Luana Hernandes Vaz
84 ----------------- Sophia Lopes Betting
85 ----------------- Maria Eduarda Nantes Afonso
87 ----------------- Elena Ever de Almeida Ledesmo
89 ----------------- Carolina Machado Betting
90 ----------------- Gabriela Facchin
94 ----------------- Ana Luisa Egydio Laiter
95 ----------------- Manuela Medina Rochel



4 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 24 DE JUNHO DE 2.014

LISTA DE ESPERA: ECO ZOO MIRIM (7 A 10 ANOS) MENINAS.
87--------- Lívia Falcão Puls
88 --------- Isabela Carrer Silva Pereira
89 --------- Isabelli Matos Bastos
90 --------- Ana Laura Goes Santiago
91 --------- Julia Gabriela Fraga de Almeida
92 --------- Elisa Lopes Pereira de Abreu
93 --------- Beatriz dos Anjos Vella
94 --------- Clara Camacho Gaudêncio
95 --------- Giovana Melo Martins
96 --------- Maria Regina Egydio Laiter
97 --------- Karina Akemi Okino Frando
99 --------- Giulia Reghine 
00 --------- Jenifer  Camile de Moura
01 --------- Luana Germano Luna
03 --------- Júlia Carazatto 
06 --------- Maria Eduarda da Silva Santos
11 --------- Julia Ferreira
12--------- Anna Júlia Celestino França
13 --------- Gabriela Thomazini Aguiar
15 --------- Marina Kaori Kamiya  Balderrama
17 --------- Lais Felicio Tonello
18 --------- Lorena Murça Pastori
20 --------- Julia Batista Grossi
23 --------- Maria Alice Alves de Paula e Silva
24 --------- Isabella Canarin Martha de Pinho
26 --------- Maria Eduarda Cruz França
29 --------- Sofia T. L. Delgado da Silva
34 --------- Luísa Lenotti Gadotti
35 --------- Lívia Dipuê de Carvalho Covolan
36 --------- Ana Júlia Doro Janeiro
39 --------- Maria Eduarda Pizzello Veri
40 --------- Giovana Rossi Guimarães
42 --------- Maria Fernanda Rodrigues de Oliveira
44 --------- Sophia Malagutti de Oliveira 
46 --------- Laura Strada
48 --------- Giovanna Gasparelo Vallin
49 --------- Vitória Fileti de Lima Alves
51 --------- Nicole Gottardo Rosa
52 --------- Bianca do Prado Corrêa 
53 --------- Hanna  Govedice Ferrer

LISTA DE SORTEADOS: ECO ZOO MIRIM (7 A 10 ANOS) MENINOS.
54 ------------ Mateus Iacovoni
55 ------------ Davi Iacovoni Filho
58 ------------ Gabriel Saters
59 ------------ Igor Alves de Almeida
60 ------------ Gustavo Carvalho Polido
61------------ Daniel Palma
62 ------------ Rodrigo Vitor Martins Godoy
64 ------------ Felipe Claudino Gomes
65 ------------ Yohan Antonio Volpe Rosa
70 ------------ Victor Martinelli 
71 ------------ Guilherme Depicoli Rolim
74 ------------ Enzo Sato Mariano
78 ------------ Tommaso Mannucci
79  ------------ Eduardo Ferreira de Almeida Santos
80 ------------ Pedro Jorge Rocha
81------------ Renato Lahoz Maia de Oliveira
82 ----------- Murillo Tezza Fernandes
83 ------------ Matheus de T. Parisoto
86 ------------ Caio Augusto Rodrigues Arcolin

LISTA DE ESPERA: ECO ZOO MIRIM (7 A 10 ANOS) MENINOS.
87 ------------ Vitor Canarim Martha de Pinho
88 ------------ Nicholas Costa Santos
89 ------------ Laedes Davi Maltha dos Santos
90 ------------ Pedro Alexandre Pimenta
91 ------------ Lucas Petenucci Catharin 
92 ------------ João Victor Almeida Silva
93 ------------ Andre Rocha de Oliveira
94 ------------ Henzo Hanawa Tanaka
95 ------------ Pedro Henrique Batista Firossi
97 ------------ Rafael da Rocha Tavares Duarte
98 ------------ Gustavo Coelho Aguiar
99 ------------ Leonardo Conde Feitosa
 00 ------------ Miguel Taimour Bou Karroum
06 ------------ Cauã Cincotto Souto
08 ------------ Danilo Goes Santiago
13 ------------ Gabriel Castilho
16 ------------ Gabriel Felicio Tonello
17  ----------- Luigi Panice Pedro
18 ------------ Felipe Rosevelte e Silva
21 ------------ Caio Grecca
23 ------------ Luigi Bittencourt Franco
32 ------------ Victor Dolo Fabiano
33 ------------ Lucas Vinícius de Almeida Geronimo
36 ------------ Yan Mahnis Ruiz
37  ------------ Luis Geovani Oliveira Barbosa
38 ------------ Guilherme Gonçalves Diniz de Barros
41 ------------ Henrique Gasparelo Vallim
42 ------------ Matheus Malagutti de Oliveira 
45 ------------ Rafael B. de Campos
47 ------------ Gabriel Rosevelte e Silva
48 ------------ Felipe Moreira
50 ------------ Leonardo Barbi Filho

98 ------------------ Sofia Vilela
99 ------------------ Ana Clara Wanderley Sanches
00 ----------------- Valentina
01 ---------------- Luiza Bergamini Vaz Pinto Coelho
03 ---------------- Luma Oliveira
04 ---------------- Julia Ever de Almeida Ledesmo
05 ----------------- Ana Livia Olivario Santoro

LISTA DE ESPERA: APRENDENDO E BRINCANDO NO ZOO (4 A 6 ANOS) MENINAS.
06 ----------------- Ana Luiza Penteado Carreira
07 ----------------- Ana Julia Campos Fratini
11 ----------------- Julia Gonçalves de Souza Campos
15 ----------------- Lais da Rocha T. Duarte
16 ----------------- Lara Gonçalves Diniz de Barros
18 ----------------- Vitoria Ruiz Mussato Lopes
19 ----------------- Natalia Vita Demartini
20 ----------------- Marina Cefaly Leite
21 ----------------- Luiza Hobib
23 ---------------- Laura Beatriz Nunes Markos
25----------------- Raphaella Renata Rombaldi Barbosa
26 ----------------- Maria Eduarda Barbosa de Medeiros
29 ----------------- Julia Foloni Torres
31 ----------------- Anna Laura Hungaro Trentin
34-----------------  Maria Luisa Averso Rossetto
35 ----------------- Helena Cincotto de Carvalho
36 ---------------- Laura Pitoli
38 ----------------- Mariana Rossi Guimarães 
39 ---------------- Helena Medina Puntel
41-----------------  Lívia Dumalak
42 ---------------- Gabriela Manzato de Souza
43 ----------------- Mariana Machado Betting
46 ----------------- Maria Clara Bechara Fantin
49 ----------------- Luiza de Carvalho Pena

LISTA DE SORTEADOS: APRENDENDO E BRINCANDO NO ZOO (4 A 6 ANOS) MENINOS
54 ------------------- Leonardo Franco Bilche
55 ------------------- Jose Murillo Rocha
65 ------------------- Pedro Carazato 
66 ------------------- Rafael Ramires Debio
71 ------------------- Felipe de Souza B. Bruschi
74 ------------------- Marcio Gabriel da Silva
76 ------------------- João Gabriel Lomak de Oliveira
79 ------------------- Arthur Rozeira Porfirio
80 ------------------- Matheus Henrique Muniz
81 ------------------- Luigi Cavichioli Poiani
86 ------------------- Ian Roque
88 ------------------- Henrique Medina Puntel
90 ------------------- Diogo Tavares de Oliveira
94 ------------------- Gabriel Silva Picolo
97 ------------------- Davi Marques Correa
98 ------------------- Guilherme Marques Góes
00 ------------------- Diego Samuel B. Camargo
01 ------------------- Leo Soares Saad Moraes
06 ------------------- Daniel Edgar Iurato
09 ------------------- Lucas Cortes

LISTA DE ESPERA: APRENDENDO E BRINCANDO NO ZOO (4 A 6 ANOS) MENINOS
11 ------------------- Lucas Santana Barros
13 ------------------- Nicolas Grejo 
17 ------------------- Felipe Cefaly da Silva
20 ------------------- Gabriel Arcolin
22 ------------------- Leonardo Flores Marques
25 ------------------- Eduardo Lopes Betting
27 ------------------- Marcelo Ferreira de Almeida Junior
32 ------------------- Lucas Carreira Buso
33 ------------------ Vitor Hideki Oici Honda
35 ------------------- Felipe Gabriel Luz Cândido
36 ------------------- Arthur Dolo Fabiano
37 ------------------- Enzo Ferreira Prado Matos
42 ------------------- Murilo Gonçalves Jabbour
44 ------------------- Arthur Tavares de Oliveira
50 ------------------- Guilherme de Lima Cruz
52 ------------------- Pedro Coelho Aguiar 
53 ------------------- Lucas Costa Tobias

LISTA DE SORTEADOS: ECO ZOO MIRIM (7 A 10 ANOS) MENINAS.
54 --------- Livia Cefaly da Silva
57 --------- Emanuelli Demai Silva
58 --------- Vitoria Padoan dos Passos
59 --------- Maria Julia de Carvalho Gardim
60 --------- Marina G. Del Nery
62 --------- Mariana Oliveira Silva
63 -------- Sofia de Aragão Fazio Ricci
64 --------- Anna Maria Cavichioli Poiani
67 --------- Mariana Caroline Silva
68 --------- Lívia Ayismi Ribeiro Takao
70 --------- Mariana Medina Rochel
72 --------- Maria Eduarda Villa Nova
73 --------- Ana Laura Elorza 
75 --------- Manuella Volpon Tripode
76 --------- Ana Clara Cunha Maciel
78--------- Sarah Iacovoni
80 --------- Alice Fregolente Holloway
81 --------- Fabiola Fernanda Memari
85 --------- Clara Monteiro Mariano
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51 ------------ Arthur Goes Santiago
53 ------------ Rafael Said Janini

LISTA DE SORTEADOS: ECO ZOO (11 A 14 ANOS) MENINAS.
54 ---------- Emanuela Emile R. Barbosa
55 ---------- Júlia Cortês
62 ---------- Maria Vitória Gabriel Araujo
67 ---------- Ana Carolina Alvarez de Carvalho 
71 ---------- Alissa Inglis Casanavo Terenciano
73 ---------- Caroline Okine Ikeda
78 ---------- Nina Ghadban 
81 ---------- Maria Eduarda Elorza
83 ---------- Evelyn Quadros Meira
90 ---------- Beatriz Camila Prudêncio
92 ---------- Giovana Reghine
94 ---------- Mariana Flávia Memari
97 ---------- Larissa dos Santos Aranha
07 ---------- Jennifer dos Santos Mondini
17 ---------- Gabriela dos Reis Silva Mello
22 ---------- Amanda Carvalho Polido
25 ---------- Vitoria Castanho Ferreira de Moraes
31 ---------- Beatriz Lenharo Moraes
32 ---------- Laura de Oliveira Carrer
34 ---------- Clara T. L. Delgado da Silva

LISTA DE ESPERA: ECO ZOO (11 A 14 ANOS) MENINAS.
37 ---------- Beatriz Viotto de Campos
44 ---------- Maria Eduarda Rodrigues Garcia

LISTA DE SORTEADOS ECO ZOO (11 A 14 ANOS) MENINOS.
56 -------------- Vinícius Mançano Martin
62 -------------- Lucas Iacovoni Filho
65 -------------- Gabriel de Oliveira Moreira
69 -------------- Lucas Cafeo Alves
77 -------------- Henrique B. de Campos
81 -------------- Leonardo Nakao 
82 -------------- Leonardo Siqueira De Castro
83 -------------- Lucas Cauã Tavares de Godoy
87-------------- José Rafael Costa Domingues
97 -------------- Pedro Melo Pio Martins
02 -------------- Marcelo Augusto Nunes Markos
25 -------------- João Carlos Leite da Cruz
35 -------------- Vitor Carvalho
36 -------------- Cesar Sampaio Gomes
37 -------------- Kenzo Haseyama
38 -------------- Gabriel Carvalho Polido
42 -------------- Pedro Pol Ximenes
45 -------------- Lucas Sampaio Gomes
47 -------------- Caio Sartorato Meneguela
50 -------------- Lucas Patrick Alcides da Silva

LISTA DE ESPERA: ECO ZOO (11 A 14 ANOS) MENINOS.
51 -------------- João Guedes Wanderley

Secretaria de Obras
Sidnei Rodrigues

Secretário

Secretaria de Planejamento
Paulo Roberto Ferrari

Secretário

RETIFICAÇÃO: No D.O.M. nº 2.404 de 17/06/2014: 
ONDE SE LÊ:
PORTARIA SO Nº 08/2014.
Autorizar os servidores abaixo relacionados 
Luiz Carlos da Silva  mat. 25650 ......
LEIA-SE:
Luiz Carlos da Silva IV  matricula 25755..

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Comunicamos que a empresa Armazén Bar Ltda Me encontra-se DESINTERDITADA, por estar de posse do 

Certificado de Licenciamento Integrado nº 174311.2013-24.

COMUNICADO
Comunicamos referente à denúncia feita através do processo nº 27675/2014, de que o estabelecimento foi 

vistoriado e notificado, apresentando devida Licença de Uso e Ocupação do Solo. 

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 600/14, o Senhor CARLOS MASSANORI MORIMOTO, RUA 
WALDOMIRO FERNANDES, 189, JAMAICA, LONDRINA - PR, em cumprimento aos dispostos no Artigo 5º da Lei 
Municipal nº 5825/09 “É proibido nos passeios, canteiros, jardins, vias, áreas e logradouros públicos, exceto nos casos em 
que exista uma legislação especifica autorizando, ou um alvará expresso e circunstanciado, de uso temporário, a obstrução 
através da exposição ou depósito de animais, mercadorias, objetos, mostruários, materiais de construção, entulhos, terra 

e resíduos de qualquer natureza, a colocação de cartazes, faixas, placas e assemelhados, pouco importando as dimensões 
do mesmo, bem como executar atividades que possam derramar óleo, gordura, graxa, tinta, líquidos de tinturarias, nata de 
cal ou de cimento, preparar concreto ou argamassa, lavar ou reparar veículos ou qualquer tipo de equipamento, bem como 
outras situações assemelhadas às descritas acima. § 2º Constitui-se como obstrução do passeio ou logradouro público, a 
colocação de materiais, objetos fixos ou móveis, de qualquer tamanho, tipo ou espécie, que impeça total ou parcialmente, 
ainda que por um curto período de tempo, o trânsito de pedestres, de carrinhos de bebê ou assemelhados, e de pessoas 
portadoras de deficiência física.”, informamos que estamos NOTIFICANDO Vossa Senhoria, para que no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contados da publicação deste documento, providencie a desobstrução do passeio público(remoção 
de resíduos no passeio), referente ao imóvel situado a RUA BOA ESPERANÇA, 11-33, PARQUE BOA VISTA, cadastrado 
na P.M.B. 4/0428/019, onde consta Vossa Senhoria como responsável. Face o exposto, informamos que caso não adote 
providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$ 625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 576/14, a Senhora DALVA CARDOSO DE SOUZA, RUA VITAL 
BRASIL, 3-61, VILA MARTHA, BAURU - SP, , em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 
“Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas 
de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio 
sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 
9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente 
ao imóvel situado a RUA VITAL BRASIL, 3-61, VILA MARTHA, cadastrado na P.M.B. 5/0271/006, onde consta Vossa 
Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 
5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na 
aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 53/14, o Senhor ALCIDES FERNANDES, RUA BERNARDINO 
DE CAMPOS, 05-46, VILA FALCÃO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em 
vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento 
do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma 
Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, 
para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 05-46, VILA FALCÃO, cadastrado na P.M.B. 
5/0216/026, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o 
prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de 
R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).    (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 726/14, o Senhor RUA ENG. XERXES RIBEIRO DOS 
SANTOS, 7-41, JD. CAROLINA, BAURU - SP, , em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 
“Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas 
de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio 
sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 
9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que 
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie o reparo do passeio público, referente 
ao imóvel situado a RUA ENG. XERXES RIBEIRO DOS SANTOS,  qt. 7, JD. CAROLINA, cadastrado na P.M.B. 
3/0408/023, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o 
prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de 
R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1218/13, a Senhora MARIA DA SILVA, ALAMEDA NOSSA SENHORA DO 
ROSARIO, 08-19, PARQUE NOVO SÃO GERALDO, BAURU - SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à RUA CORONEL ALVES 
SEABRA, 7-69, cadastrado na P.M.B. como 4/0314/029, onde consta Vossa Senhoria como proprietária. Face o exposto, 
informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo 
que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da 
citada Lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$ 591,94 (quinhentos e noventa e um reais e noventa e 
quatro centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 680/14, a empresa EMPREENDIMENTOS GLOBAL VR LTDA, 
ALAMEDA RIO NEGRO, 350, SALA 1, IND. ALPHAVILLE, BARUERI - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, 
desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - 
Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 
2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira 
de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie 
a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA CEZAR CRUZ CIAFREI, JD. MENDONÇA, 
cadastrado na P.M.B. 4/3199/001, onde consta essa empresa como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta 
(Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na 
aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 681/14, a empresa EMPREENDIMENTOS GLOBAL VR LTDA, 
ALAMEDA RIO NEGRO, 350, SALA 1, IND. ALPHAVILLE, BARUERI - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, 
desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas 
da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, 
providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA VALDIR CAMPOS, JD. MENDONÇA, 
cadastrado na P.M.B. 4/3199/028, onde consta essa empresa como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta 
(Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na 
aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)
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NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 134/14, a Senhora ILDA DE OLIVEIRA LIMA GALVÃO, 
RUA TEN. JOSE GIMENEZ MOJANO, 1-28, VILA GARCIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 
1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, 
desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas 
da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, 
providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA TEN. JOSE GIMENEZ MOJANO, 
1-28, VILA GARCIA, cadastrado na P.M.B. 4/3345/003, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio 
público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá 
ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 602/14, o Senhor ARLINDO NERIS DA SILVA, ALAMEDA 
DAMA DA NOITE, 2-92, PARQUE VISTA ALEGRE - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em 
vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento 
do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma 
Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio 
público, referente ao imóvel situado a ALAMEDA DAMA DA NOITE, 2-92, PARQUE VISTA ALEGRE, cadastrado 
na P.M.B. 4/0617/004, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser 
construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 
Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 270/14, o Senhor SANDRO LEME DA SILVA, RUA CLOVIS 
BARRETO MELCHERT, 3-43, JD. EUROPA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o 
revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a 
construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado 
na P.M.B. 2/3023/003, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser 
construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 
Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta centavos). (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 735/14, o Senhor BERNARDINO GUILHERME DA SILVA, 
RUA BASILIO STRINGHETTA, 01-01, PARQUE HIPODROMO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no 
Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas 
da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, 
providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA BASILIO STRINGHETTA, PARQUE 
HIPODROMO, cadastrado na P.M.B. 3/0957/014, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá 
ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).   (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 243/14, a Senhor ODAIR DA COSTA SEVILHANO, RUA 
CHILE, 07-26, VL. INDEPENDENCIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em 
vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento 
do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma 
Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio 
público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3021/002, 
onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de 
acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o 
exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada 
lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  
(AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 244/14, o Senhor ODAIR DA COSTA SEVILHANO, RUA 
CHILE, 07-26, VL. INDEPENDENCIA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em 
vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento 
do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma 
Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio 
público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3021/003 
onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de 
acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o 
exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada 
lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  
(AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 186/14, o Senhor VAGNER OLIVEIRO DOMINGUES, 
ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 07-29, VL. STA. TEREZA, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao 
seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 

às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE 
DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3015/012, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá 
ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 185/14, o Senhor VAGNER OLIVEIRO DOMINGUES, 
ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 07-29, VL. STA. TEREZA, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao 
seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE 
DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3015/011, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá 
ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 184/14, o Senhor VAGNER OLIVEIRO DOMINGUES, 
ALAMEDA DR. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 07-29, VL. STA. TEREZA, BAURU - SP, em cumprimento aos 
dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, 
a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao 
seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo 
às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT 
(Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE 
DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3015/010, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá 
ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (AR não recebido)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 225/14, o Senhor JULIO BARACHO CAMARA, RUA 
ALFREDO RUIZ, 12-39, VL MESQUITA, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em 
vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento 
do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma 
Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio 
público, referente ao imóvel situado a RUA MARIA APARECIDA OLIVEIRA SILVEIRA, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3019/009, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta 
(Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na 
aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta centavos).   (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 384/14, a Senhora MARCIA FERREIRA MAGALHAES, RUA 
MONS. CLARO, 03-56, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em 
vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento 
do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma 
Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio 
público, referente ao imóvel situado a RUA AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 
2/3029/024, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). 
Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 
da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 378/14, a Senhora VANEID VENANCIO DA SILVA 
FERNANDES, RUA LUIS FERRARI, 8-90, PARQUE DAS NAÇÕES, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos 
no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer 
título, desde que situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; 
II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas 
da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação 
Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, 
providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, qt. 8, PARQUE DAS 
NAÇÕES, cadastrado na P.M.B. 2/3029/010, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público 
seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá 
ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo 
estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  
625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 715/14, o Senhor CRISTIANO DOS SANTOS KINA, RUA 
OIAPOQUE, 26, PE. MIGUEL, RIO DE JANEIRO - RJ, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal 
nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em 
vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento 
do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR 
(Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas 
Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do 
passeio público, referente ao imóvel situado a RUA ZACARIAS MARTINS, qt. 2, JD MARILIA, cadastrado na P.M.B. 
4/3185/003, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). 
Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 
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da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 408/14, a empresa TOTAL IMOVEIS, RUA MONS. CLARO, 
3-56, CENTRO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 “Constitui-se 
obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas de guia e 
sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio sem rachaduras, 
saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais 
normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 
(noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, referente ao imóvel 
situado a RUA ALBINO RIBEIRO, JD MARILIA, cadastrado na P.M.B. 4/3176/013, onde consta essa empresa como 
responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 
6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote 
providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de 
multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 558/14, a empresa EDISON VAZ BAURU ME, RUA JOSE 
BOMBINI, 1-57, VL SÃO PAULO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 
5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em 
vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento 
do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma 
Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, 
para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio 
público, referente ao imóvel situado a AVENIDA MARCOS DE PAULA RAPHAEL, qt. 26, MARY DOTA, cadastrado 
na P.M.B. 4/1587/002, onde consta essa empresa como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser 
construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 
Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 1022/14, o Senhor GERALDO BUGNI, RUA HUGO MARTINI, 
441, JD. CANADA, RIBEIRÃO PRETO - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei Municipal nº 5825/09 
“Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que situados em vias providas 
de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o revestimento do passeio 
sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, NBR (Norma Brasileira) 
9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)”, para que 
no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a construção do passeio público, 
referente ao imóvel situado a RUA PROF. AURO CUSTODIO ALVES, CIDADE JARDIM, cadastrado na P.M.B. 
4/1435/012, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser construída 
a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 Art. 55). 
Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do Artigo 15 
da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e trinta 
centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 183/14, o Senhor RAFAEL MACHADO SOARES, RUA 
SABADINO SCRIPTORE, 05-28, VL. FALCÃO, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o 
revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a 
construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, PARQUE DAS NAÇÕES, cadastrado 
na P.M.B. 2/3015/009, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, deverá ser 
construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta (Lei 2371/82 
Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na aplicação do 
Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e cinco reais e 
trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 368/14, o Senhor BELMIRO ALVES TEIXEIRA, RUA FERES 
KUDSE NETTO, 01-08, PARQUE DAS NAÇÕES, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o 
revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a 
construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA LUIS FERRARI, 8-145, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3028/013, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta 
(Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na 
aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício Lei 5825/09 – Nº 394/14, o Senhor BELMIRO ALVES TEIXEIRA, RUA FERES 
KUDSE NETTO, 07-08, PARQUE DAS NAÇÕES, BAURU - SP, em cumprimento aos dispostos no Artigo 1º da Lei 
Municipal nº 5825/09 “Constitui-se obrigação de proprietários ou possuidores de imóveis, a qualquer título, desde que 
situados em vias providas de guia e sarjetas; Inciso I - Construir passeio público em frente ao seu imóvel; II - Manter o 
revestimento do passeio sem rachaduras, saliências, degraus ou rampas, bem como adequá-lo às normas da Lei 2371/82, 
NBR (Norma Brasileira) 9050/94 e demais normas sobre acessibilidade contidas na ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas)”, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação, providencie a 
construção do passeio público, referente ao imóvel situado a RUA AUGUSTO BASTAZINI, PARQUE DAS NAÇÕES, 
cadastrado na P.M.B. 2/3030/001, onde consta Vossa Senhoria como responsável, caso o passeio público seja de esquina, 
deverá ser construída a rampa de acessibilidade (Lei 5825/09 Art. 1º § 6º). Se for lote vago, deverá ser construída mureta 
(Lei 2371/82 Art. 55). Face o exposto, informamos que caso não adote providencias até o prazo estipulado, implicará na 
aplicação do Artigo 15 da citada lei, com a imposição de penalidade de multa, no valor de R$  625,30 (seiscentos e vinte e 
cinco reais e trinta centavos).  (Recebido por AR)

José Fernando Casquel Monti
 Secretário

Secretaria de Saúde

ATO DECISÓRIO
A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato Decisório, em 
nome dos interessados abaixo:

Rosana Barbosa Leal Giafferis, matricula 28340, cargo de Especialista em Saúde/Cirurgião Dentista, da 
Prefeitura Municipal de Bauru com o cargo de Cirurgião Dentista, junto a Prefeitura Municipal, na cidade de Lins - SP. 
Acumulação legal enquanto perdurar o afastamento por licença sem remuneração junto a Prefeitura Municipal de Lins.. 
Ato Decisório nº 121/2014. 
Acumulação legal.

PORTARIA SMS Nº 77/2014
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições legais, em 

especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804/2009, Resolve:
 Com base no Decreto nº 10.088 de 20 de setembro/2005, autorizar o servidor abaixo, a conduzir viaturas da 
Secretaria Municipal de Saúde.
•	 Marcio Antonio Orestes, RG 15.803.115, CNH 03148991398, categoria B
 Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, 12 de junho de 2014.

DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA SMS Nº 79/2014
 O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Fernando Casquel Monti, no uso das suas atribuições legais, em 
especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados para realizar 

plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.
MATRICULA NOME    CARGO
32.698  Fabiane Palmeira dos Santos Leite TS/Técnico de Enfermagem
32.710  Fernanda Martins Medina  ES/Medico

2- Os servidores acima relacionados estão cientes da legislação em vigor, especialmente os artigos 34 e 35 da 
lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, permanência na prestação  
de 12 horas contínuas ou 06 horas continuas e ininterruptas de trabalho, convocação do Secretario ou Diretor 
de Departamento da Área. 

3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 16 de junho de 2014
DR. JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU deferiu os seguintes processos de solicitação de licença de 
funcionamento:

Licença deferida de 30/05 a 18/06/2014
No. Protocolo: 13886/2014             Data do Protocolo: 12/03/2014
No. CEVS: 350600301-477-000010-1-5    Data de Vencimento: 30/05/2015
Razão Social: SILMARA CARDOSO ZABAGLIA DA CUNHA – ME
CNPJ/CPF: 07.328.706/0001-26 
Endereço: AVENIDA DUQUE DE CAXIAS,  7-36   VILA SANTA TEREZA 
CNAE: 4771-7/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS COM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 14616/2014                    Data do Protocolo: 14/03/2014
Nº CEVS: 350600301-477-000206-1-3   DATA DE VALIDADE: 30/05/2015
Razão Social: RAIA DROGASIL SA
CNPJ / CPF: 61.585.865/0244-17
Endereço: AVENIDA GETULIO VARGAS Nº 8-18  VILA MARIANA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 27855/2014                      Data do Protocolo: 13/05/2014
Nº CEVS: 350600301-477-000074-1-2   DATA DE VALIDADE: 03/06/2015
Razão Social: DROGARIA BIOSERVE LTDA -ME
CNPJ / CPF: 74.457.888/0001-22
Endereço: AVENIDA CASTELO BRANCO,  16-48   VILA PAULISTA
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 30369/2014                           Data do Protocolo: 26/05/2014
No. CEVS: 350600301-464-000119-1-6   Data de Vencimento: 30/05/2015
Razão Social: INES APARECIDA NUNES VIEIRA EPP.
CNPJ / CPF: 05.325.362/0001-76
Endereço: ALAM. OCTAVIO PINHEIRO BRISOLLA, 7-7 VILA SANTA TEREZA
CNAE: 4645-1/03 COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS 

No. Protocolo: 029/14P      2º VIA                    Data do Protocolo: 04/06/2014
No. CEVS: 350600301-464-000193-1-3   Data de Vencimento: 04/09/2014
Razão Social: VG. FABRICA COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA ME
CNPJ / CPF: 16.724.470/0001-38
Endereço: RUA: AVIADOR GOMES RIBEIRO Nº 21-83
CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUM. E MAT. PARA USO MÉDICO, 
HOSPITALAR E LABORATÓRIOS

No. Protocolo: 030/14P      2º VIA                    Data do Protocolo: 27/05/2014
No. CEVS: 350600301-464-000194-1-0   Data de Vencimento: 11/10/2014
Razão Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA
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CNPJ / CPF: 44.463.156/0023-90
Endereço: RODOVIA MARECHAL RONDON KM 348
CNAE: 4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO

No. Protocolo: 62111/2013               Data do Protocolo: 31/10/2013
No. CEVS: 350600301-861-000063-1-9  Data de Vencimento: 20/03/2015
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
CNPJ / CPF: 46.374.500/0240-26
Endereço: RUA MONSENHOR CLARO, Nº 8-88  CENTRO
CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR - EXCETO PRONTO-
SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS –FARMACIA HOSPITALAR

No. Protocolo: 32531/2014  Data do Protocolo: 05/06/2014
No. CEVS: 350600301-464-000169-1-8 Data de Vencimento: 16/06/2015
Razão Social: MEDCONTROL COM. MAT. HOSPITALAR LTDA-ME
CNPJ / CPF: 10.203.274/0001-31
Endereço: RUA VIRGILIO MALTA Nº12-69  VILA SANTA TEREZA
CNAE: 4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTR. E MAT. PARA USO MÉDICO, 
CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS

No. Protocolo: 15030/2014                   Data do Protocolo: 17/03/2014
Nº CEVS: 350600301-477-000684-1-1   DATA DE VALIDADE: 16/06/2014
Razão Social: JOÃO EDUARDO CARDOZO - ME
CNPJ / CPF: 02.570.543/0001-70
Endereço: RUA; SEBASTIÃO ALEIXO DA SILVA Nº 2-78  PQ SÃO GERALDO
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 12984/2014  Data do Protocolo: 07/03/2014
No. CEVS: 350600301-325-000018-1-3  Data de Vencimento: 16/06/2015
Razão Social: ACUSTICA ORLANDI- IND. COM E SERVIÇOS AUDIOLÓGICOS LTDA EPP.
CNPJ / CPF: 02.956.189/0001-16
Endereço: RUA VILMA BERGAMO ABO ARRAGE Nº 2-29 VILA REGINA
CNAE: 2660-4/00 FABRICAÇÃO DE APARELHOS ETETROMÉDICOS E 
ELETROTERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO

No. Protocolo: 040/14P     2º VIA                 Data do Protocolo: 09/05/2014
Nº CEVS: 350600301-477-000716-1-7  DATA DE VALIDADE: 02/10/2014
Razão Social: DROGARIA SÃO PAULO SA.
CNPJ / CPF: 61.412.110/0427-45
Endereço: RUA ALBERTO SEGALLA Nº 1-198  JD. INFANTE DOM HENRIQUE
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 041/14P  2º VIA                   Data do Protocolo: 04/06/2014
Nº CEVS: 350600301-477-000748-1-0   DATA DE VALIDADE: 22/04/2015
Razão Social: VIVIANE MERLI SEGUNDO - ME.
CNPJ / CPF: 19.835.857/0001-50
Endereço: RUA MARISTELA Nº 4-07  JD.ELDORADO
CNAE: 4771-7/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS SEM 
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS

No. Protocolo: 042/14P      2º VIA                    Data do Protocolo: 06/06/2014
No. CEVS: 350600301-464-000056-1-4   Data de Vencimento: 08/05/2015
Razão Social: SERVIMED COMERCIAL LTDA
CNPJ / CPF: 44.463.156/0001-84
Endereço: AVENIDA NAÇÕES UNIDAS Nº 37-37   JD. CONTORNO
CNAE: 4644-3/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO 
HUMANO

No. Protocolo: 043/14P                           Data do Protocolo: 28/04/2014
No. CEVS: 350600301-477-000207-1-0   Data de Vencimento: 28/01/2015
Razão Social: OPTICA E JOALHERIA BRASILEIRA BAURU LTDA - ME
CNPJ / CPF: 03.827.902/0001-94
Endereço: AVENIDA RODRIGUES ALVES Nº 8-77  CENTRO
CNAE: 4774-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓTICA 

No. Protocolo: 044/14P                           Data do Protocolo: 28/04/2014
No. CEVS: 350600301-477-000106-1-8 Data de Vencimento: 14/05/2015
Razão Social: RENATO FOGOLIN CARVALHO -ME
CNPJ / CPF: 00.011.723/0001-96
Endereço: RUA: GUSTAVO MACIEL Nº 22-47   JD. NASRALLA
CNAE: 4774-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓTICA 

No. Protocolo: 019/14P                           Data do Protocolo: 10/03/2014
No. CEVS: 350600301-477-000739-1-1 Data de Vencimento: 21/02/2015
Razão Social: ROSSETO E RAPOSO OPTICA, JOIAS E BIJOUTERIAS LTDA- ME
CNPJ / CPF: 17.650.067/0001-74
Endereço: RUA: BATISTA DE CARVALHO Nº 6-19   CENTRO
CNAE: 4774-1/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÓTICA 

Responsável(s) dos respectivos estabelecimentos acima assume(m) cumprir a legislação vigente e observar as boas práticas 
referentes às atividades prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo não cumprimento de tais exigências, ficando 
inclusive sujeito(s) ao cancelamento da licença de funcionamento emitida por esta Vigilância Sanitária.

PUBLICAÇÃO DE:  19/06/2014  a  23/06/2014

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
34734/14 DI  PASCALE  COMÉRCIO  DE  ALIMENTOS LTDA ME 032042/E-1
34399/14 MARCIA APARECIDA VALÉRIO – ME 26456/E-1

EXTRATOS 

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
31803/14 LUIZ HENRIQUE PALUDO CHURRASCARIA EPP 33166/E-1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA: 
PROCESSO 44566/13
INTERESSADO VGFABRICA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
REQUERENTE ANA CLAUDIA CASTILHO
CPF 120.141.118-12
CRO/SP 37.931
ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL LEGAL:
PROCESSO 44566/13
INTERESSADO VGFABRICA COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME
NOME (DE) WLADIMIR DA COSTA JUNIOR
CPF 096.135.208-64
NOME (PARA) BRUNA SAMPAIO DE SOUZA
CPF 366.171.518-60

QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.940/10 - PROCESSO Nº 3.695/10 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA – 
OBJETO: Em razão da necessidade na continuidade de aquisição de passagens intermunicipais visando o tratamento de 
pacientes fora do Município, conforme justificativas constantes no Processo Administrativo nº 3.695/10, as partes resolvem 
prorrogar a vigência do Contrato por mais 12 (doze) meses, razão pela qual o item 2.1. da Cláusula Segunda passa a ter a 
seguinte redação: “2.1. O prazo de vigência do Contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses. (artigo 57, II da Lei Federal nº 8.666, de 
21 de junho de 1.993).” Considerando a prorrogação contratual discriminada na Cláusula Primeira e a tabela de preços 
definida pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, através da 
Portaria ARTESP nº 05, de 06 de fevereiro de 2.014, será acrescido R$ 45.094,38 (quarenta e cinco mil, noventa e quatro 
reais e trinta e oito centavos), alterando o preço pactuado no aditivo datado de 20 de dezembro de 2.012 de R$ 159.199,92 
(cento e cinquenta e nove mil, cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), para R$ 204.294,30 (duzentos 
e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e trinta centavos), razão pela qual o item 3.1. da Cláusula Terceira do 
Contrato original passa a ter a seguinte redação: “3.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelo fornecimento 
dos produtos descritos na Cláusula Primeira a importância de R$ 204.294,30 (duzentos e quatro mil, duzentos e noventa 
e quatro reais e trinta centavos), que será suportada pela dotação orçamentária: -Ficha 229; Elemento: 39; Sub-Elemento: 
99; Vínculo: 04; Centro de Custo 124; Destinação de Recurso: 0.2.02; Fonte de Recurso: 05; Aplicação 300.49 PAB FIXO; 
-Ficha 228; Elemento: 39; Sub-Elemento: 99; Vínculo: 04; Centro de Custo 124; Destinação de Recurso: 01.02; Fonte de 
Recurso: 01; Aplicação 300.41. Fundo Municipal de Saúde; -Ficha 216; Elemento: 39; Sub-Elemento: 99; Vínculo: 04; 
Centro de Custo 124; Destinação de Recurso: 0.2.02; Fonte de Recurso: 05; Aplicação 300.49. PAB FIXO; -Ficha 172; 
Elemento: 39; Sub-Elemento: 99; Vínculo: 04; Centro de Custo 124; Destinação de Recurso: 0.2.02; Fonte de Recurso: 
05; Aplicação 300.49. PAB FIXO; -Ficha 177; Elemento: 39; Sub-Elemento: 99; Vínculo: 04; Centro de Custo 124; 
Destinação de Recurso: 01.310.00; Fonte de Recurso: 01; Aplicação 310.00; -Ficha nº 221; 3.3.90.39.99-10.122.0009-
2022 – Secretaria Municipal de Saúde.” – ASSINATURA: 19/02/14.

CONTRATO Nº 7.377/14 - PROCESSO Nº 8.627/14- CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: 
EMPRESA ACASA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS LTDA – ME - OBJETO: A CONTRATADA, 
obriga-se nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo nº 8.627/14, a fornecer ao CONTRATANTE 
01(um) Nobreak 3.0Kva, melhor descrito no Anexo I do Edital SMS 108/14. - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: 
R$ 3.979,00  – MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 49/14 SMS. – PROPONENTES: 22 - ASSINATURA: 
23/05/14.

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 294/14 – Processo n.º 14.889/14 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 129/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE 
DIVERSOS MATERIAIS HIDRÁULICOS – Interessada: Secretaria de Obras. Data do Recebimento das 
propostas: 11/07/14 até às 9H00MIN. Abertura da Sessão: 11/07/14 às 9H00MIN. INICIO DA DISPUTA 
DE PREÇOS: 11/07/14 às 10H30MIN. Informações na Divisão de Licitações, Praça das Cerejeiras n. º 1-59 – 2º 
andar, Vila Noemy – CEP. 17014-900, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones 
(14) 3235-1113 ou 3235-1287. O edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.
br, O referido edital também poderá ser acessado através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizará a 
sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 23/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

ERRATA NA PUBLICAÇÃO DO DIA 17/06/2014.
ONDE SE LÊ:
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 258/14 - Processo nº 28.482/14 – Objeto: Seleção de 
espetáculos para o 3º FACE – 3º FESTIVAL DE ARTES CÊNICAS DE BAURU, que acontecerá no período 
de 20 a 26 de outubro de 2014 – Interessada: Secretaria Municipal de Cultura. Os interessados em participar 
deverão apresentar a documentação solicitada no edital no dia 15/07/2014, até as 17:00h na Secretaria Municipal 
de Cultura, sito na Av. Nações Unidas, 8-9, Centro – Bauru/SP. LEIA- SE
AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO – Edital nº 258/14 - Processo nº 28.482/14 – Objeto: Seleção de 
espetáculos para o 3º FACE – 3º FESTIVAL DE ARTES CÊNICAS DE BAURU, que acontecerá no período 
de 20 a 26 de outubro de 2014 – Interessada: Secretaria Municipal de Cultura. Os interessados em participar 
deverão apresentar a documentação solicitada no edital no período de 17/06/2014 a 16/07/2014, até as 17:00h na 
Secretaria Municipal de Cultura, sito na Av. Nações Unidas, 8-9, Centro – Bauru/SP.
Bauru, 23/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 240/14 – Processo n.º 14.452/14 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 107/14 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE 01(UM) CAMINHÃO BAÚ COMPOSTO COM MÁQUINA DE REFRIGERAÇÃO, VERSÃO 4 X 
2, DIESEL, 3800 CM3, 4 CILINDROS, POTÊNCIA 160 CV – 2600 RPM, FREIOS AR, PESO BRUTO 
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8(oito) unidades de bateria estacionaria selada. Aberto no dia: 11/06/2014 às 9h. Notificamos aos interessados no 
Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro 
em 18/06/2014 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal Saúde de Bauru em 18/06/2014, à 
empresa abaixo:
CONECTA DISTRIBUIDOR DE BATERIAS LTDA- ME
ITEM 01 – Bateria estacionária selada de 150 A ; à R$ 680,00 unitário, Marca: FREEDOM – DF2500;
Bauru, 23/06/2014- compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 24.805/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 095/2014 - por meio da INTERNET – Tipo 
Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de diversos materiais hidráulicos. Aberto no dia: 06/06/2014 às 
09h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, 
foram adjudicados pelo pregoeiro em 17/06/2014 e devidamente Homologado pelo Sr.Secretário Municipal 
de Saúde em 18/06/2014, a empresa abaixo:
PLAMAX EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, item 01 – Unidades de adaptador marrom ¾”; no valor unitário: 
R$ 0,26, totalizando: R$ 26,00; item 02 – Barra de 6m de PVC ½”  ; no valor unitário: R$ 9,76, totalizando: 
R$ 195,20; item 03 – Barra de 6m de PVC 4”; no valor unitário: R$ 43,44, totalizando: R$ 434,40; item 04 – 
Unidades de plug caps (NIP), rosca ½”; no valor unitário: R$ 0,20, totalizando: R$ 6,00; item 05 – Unidades de 
plug caps (NIP), rosca ¾”; no valor unitário: R$ 0,31, totalizando: R$ 9,30; item 06 – Unidades de cola para cano 
PVC- 75g; no valor unitário: R$ 3,36, totalizando: R$ 67,20; item 07 – Unidades de curva soldável 90° ¾” PVC 
marrom; no valor unitário: R$ 0,30, totalizando: R$ 30,00; item 08 – Unidades de curva soldável 90° 2” PVC 
marrom; no valor unitário: R$ 15,65, totalizando: R$ 469,50; item 09 – Unidades de curva soldável 90° 1” PVC 
marrom; no valor unitário: R$ 2,59, totalizando: R$ 259,00; item 10 – Unidades de curva esgoto curta 90° 4” 
PVC ; no valor unitário: R$ 9,85, totalizando: R$ 295,50; item 11 – Unidades de luva soldável ½” PVC marrom; 
no valor unitário: R$ 0,32, totalizando: R$ 16,00; item 12 – Unidades de luva soldável 1” PVC marrom; no valor 
unitário: R$ 0,95, totalizando: R$ 47,50; item 13 – Unidades de luva azul soldável 1” x ¾”; no valor unitário: R$ 
5,28, totalizando: R$ 158,40; item 14 – Unidades de luva rosca ¾” branca; no valor unitário: R$ 0,73, totalizando: 
R$ 21,90; item 15 – Unidades de luva de redução PVC soldável 1”x ¾”; no valor unitário: R$ 1,71, totalizando: 
R$ 51,30; item 16 – Unidades de T branco esgoto 1 ½”; no valor unitário: R$ 3,55, totalizando: R$ 71,00; item 
17 – Unidades de T roscável ¾” branco; no valor unitário: R$ 1,58, totalizando: R$ 31,60; item 18 – Unidades de 
veda rosca; no valor unitário: R$ 3,01, totalizando: R$ 60,20 . Total dos itens ganhos pela empresa: R$ 2.250,00.
Bauru - Divisão de Compras e Licitações, 23/06/2014 - compras _saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

Ata de Registro de Preços nº 104/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 084/2014 - Processo nº 23.713/2014 
– Objeto: Aquisição estimada anual de diversos frascos para acondicionamento de leite humano - Proponentes 
num total de 17 empresas interessadas. CONTRATANTE: Município de Bauru – Prazo de Validade: 01 (um) 
ano – Assinatura em 16/06/2014 - Contratada:
QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP
Bauru, 23/06/2014 -compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

Giasone Albuquerque Candia
Presidente

E-MAIL DOS DIVERSOS SETORES DO DAE
presidente@daebauru.sp.gov.br

planejamento@daebauru.sp.gov.br
juridico@daebauru.sp.gov.br

financeiro@daebauru.sp.gov.br
administrativo@daebauru.sp.gov.br

tecnica@daebauru.sp.gov.br
producao@daebauru.sp.gov.br
imprensa@daebauru.sp.gov.br

cpd@daebauru.sp.gov.br
compras@daebauru.sp.gov.br

rh@daebauru.sp.gov.br
geo@daebauru.sp.gov.br

gabinete@daebauru.sp.gov.br
dao@daebauru.sp.gov.br

corregedoria@daebauru.sp.gov.br

TOTAL HOMOLOGADO MÍNIMO 9700 KG, PBTC 11000 KG, BAÚ REFRIGERADO DE NO MÍNIMO 
5 METROS, PROTETORES DE CARTE, DE AR CONDICIONADO E DE RADIADOR, CABINE 
COM TOMADA 12 V, AR CONDICIONADO, RÁDIO AM/FM COM CD PLAYER;  COR BRANCO; 
ESTADO DE ZERO QUILOMETRO, NOVO DE FÁBRICA; ANO FABRICAÇÃO: 2014; MODELO: 
2014; OU QUE FOR O MAIS ATUAL ATÉ A DATA DA ENTREGA – Interessada: Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento. Data do Recebimento das propostas: 11/07/14 até às 14H00MIN. Abertura da Sessão: 
11/07/14 às 14H00MIN. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 11/07/14 às 15H30MIN. Informações na 
Divisão de Licitações, Praça das Cerejeiras n. º 1-59 – 2º andar, Vila Noemy – CEP. 17014-900, no horário das 
08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones (14) 3235-1113 e 3235-1287. O edital está disponível 
através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, O referido edital também poderá ser acessado através 
do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 23/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 215/14 – Processo 
n.º 17.751/14 – Modalidade: Pregão Presencial nº 064/14 – do tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
AQUISILÇÃO DE 01 (UMA) VIATURA VAN TIPO FURGÃO, SENDO CAPACIDADE DE VOLUME 
IGUAL OU SUPERIOR A 12M³, ANO FABRICAÇÃO: 2014; MODELO: 2014; OU QUE FOR O MAIS 
ATUAL ATÉ A DATA DA ENTREGA – Interessada: Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Notificamos aos interessados que o processo em epígrafe com data para processamento do pregão prevista para 
o dia: 01/07/14 às 09hs. FOI PRORROGADO, em virtude da alteração na especificação. Ficando a Data do 
Recebimento dos envelopes e sessão do pregão para o dia: 11/07/14 às 09hs, na sala de reunião da Secretaria da 
Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17014-900 – Bauru/
SP. Informações e edital na Divisão de Licitações, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min e fones (14)3235-1287 ou (14)3235-1113, ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.
br. 
Bauru, 23/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 187/14 - Processo n.º 16.069/11 – Modalidade: 
Concorrência Pública nº 003/14 - Regime de Empreitada Por Preço Global - Tipo Menor Preço Global – 
Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de instalações elétricas para o fornecimento de 
materiais elétricos, de construção, projetos, mão de obra e tudo mais que se faça necessário para a instalação 
e o perfeito funcionamento do sistema de iluminação pública/ornamental a ser instalado no viaduto que 
interliga o centro da cidade - av. Dr. Nuno de Assis à Vila Falcão – Av. Alfredo Maia, compreendendo desde a 
avenida Dr. Nuno de Assis até a av. Alfredo Maia, em conformidade com as especificações e normas oferecidas 
pela Secretaria Municipal de Obras. Interessado: Secretaria de Obras. Para ser admitida a presente Concorrência, 
deverá o interessado entregar na Secretaria da Administração, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º andar – Vila 
Noemy, na cidade de Bauru/SP - CEP. 17014-500, até o horário da sessão, que será às 15h do dia 28/07/14, os 
envelopes a que se refere o item VII do Edital. O edital de licitação poderá ser obtido junto à Secretaria Municipal 
de Administração – Divisão de Licitação, até o dia 25/07/14, Praça das Cerejeiras, 01-59, 2º andar, partir da 
primeira publicação do presente.
Bauru, 23/06/2014 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 20.007/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 096/2014 – Sistema de Registro de Preço n° 
091/2014 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de gêneros 
alimentícios. Aberto no dia: 30/05/2014 às 9h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, 
que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 18/06/2014 e devidamente 
Homologados pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 18/06/2014, às empresas abaixo:
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP
ITEM 01 – Achocolatado em pó – kg, à R$ 5,64 o kg, Marca: Sustentare; 
ITEM 02 – Adoçante a base de aspartame em pó – envelope 01 grama, à R$ 0,09 unitário, Marca: Bom Sabor;
ITEM 03 – Biscoito doce tipo maisena - kg, à R$ 7,33 o kg, Marca: Mabel; 
ITEM 04 – Biscoito salgado tipo cream cracker- kg, à R$ 7,08 o kg, Marca: Mabel; 
ITEM 05 – Erva Mate – cx 200 gramas, à R$ 4,83 unitário, Marca: Kinino; 
ITEM 06 – Óleo vegetal de soja – fr 900 ml, à R$ 3,31, Marca: Concórdia; 
ITEM 07 – Sal Iodado Refinado – kg, à R$ 1,26 o kg, MARCA: Lebre; 
ITEM 08 – Sal iodado refinado – sachê 1 grama, à R$ 0,01 unitário, Marca: Bom Sabor; 
ITEM 09 – Suco concentrado de frutas sabor cajú – embalagem de 500ml, à R$ 4,42 unitário, Marca: Pindorama; 
ITEM 10 – Vinagre de vinho - frasco 750 ml, à R$ 2,3983 unitário, Marca: Castelo; 
ITEM 13 – Creme Vegetal - Kg; à R$ 5,93 o kg, Marca: Vigor.
ITALIA CAFES ESPECIAIS – EIRELI - EPP
ITEM 12 – Café torrado e Moído embalado a vácuo – pct 500g; à R$ 3,80 
unitário; Marca: Odebrecht/Golden Alto Vácuo.
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
ITEM 11 – Açúcar tipo Refinado – Kg; à R$ 1,59 o kg, Marca: Guarani.
Bauru, 23/06/2014- compras_saúde@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 20.007/14 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS 096/14 – tipo Menor Preço por Lote – Sistema de 
Registro de Preços n.º SMS 91/14 - Objeto: aquisição estimada anual de gêneros alimentícios. Ficam convocadas 
as empresas relacionadas, através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para assinatura do 
Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação. 
COMERCIAL CONCORRENT EIRELI – EPP
ITALIA CAFES ESPECIAIS – EIRELI - EPP
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
Bauru, 23/06/2014 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 27.588/2014 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 93/2014 – Sistema de Registro de Preço 
n° 118/14 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 

CONCURSO PÚBLICO - 2014
GABARITO – TÉCNICO QUÍMICO

(PROVA REALIZADA EM 15/06/2014)
A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, altera o gabarito do 
referido Concurso, publicado em 17 de junho de 2014 no Diário Oficial de Bauru, alterando a resposta da 
questão nº 32, passando a tomar por correta a alternativa C, a resposta da questão nº 40, passando a tomar 
por correta a alternativa B e anulando a questão nº 36.

Bauru, 18 de junho de 2014.
A Comissão
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EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

http://www.emdurb.com.br
Pabx : ( 14 ) 3233 9000

administracao@emdurb.com.br   presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br   limpezapublica@emdurb.com.br

1ª Retificação do Edital do Processo Seletivo 01/2014 – Agente de Fiscalização de Trânsito –  
EMDURB

O Presidente da EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU 
– EMDURB, Antônio Mondelli Júnior, retifica em parte o Anexo II – Cronograma Previsto do Edital, 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru no dia 19/06/2014, de abertura do Processo Seletivo 
para preenchimento de 01 (uma) vaga de Agente de Fiscalização de Trânsito, no que tange às datas previstas 
para realização da Prova de Aptidão Física e das convocações, que passarão ser os seguintes:
“ANEXO III – CRONOGRAMA PREVISTO
(...)

Período para interposição de recurso dos candidatos que tiveram inscrição 
indeferida 23 a 29/07/2014

(…)
Publicação da convocação para a Prova de Aptidão Física 28/08/2014
Prova de Aptidão Física 31/08/2014

(…)
Período para interposição de recurso sobre a classificação final 12 a 18/12/2014

(...)”
E para se tornar público alcançando o conhecimento de todos, é expedida a presente Retificação do Edital.

Bauru, 24 de junho de 2014.
ANTÔNIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO Nº 01/2014
“AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO”

(Republicado por ter saído com incorreções no dia 19/06/2014)
A EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU – EMDURB, 
Bauru/SP, por determinação do seu Presidente, torna público, na forma prevista no Art. 37 da Constituição 
Federal, a abertura de PROCESSO SELETIVO para o preenchimento de 01 (uma) vaga do cargo de 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, pelo Regime da Consolidação das Leis do Trabalho, 
respeitando-se o limite de 5% de vagas destinadas aos portadores de deficiência, previsto no inciso VIII do 
artigo 37, da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, 
de 20/12/1999, publicado no DOU de 21/12/1999, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, publicado na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004, constituindo a regulamentação do processo 
seletivo o presente edital e instruções que o integram.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 O Processo Seletivo será regido por este edital e pelos diplomas legais e regulamentares citados em 
seu caput.
1.2 O Processo Seletivo destina-se ao preenchimento de 01 (uma) vaga no cargo de AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, atualmente existente no Quadro de Pessoal da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB, bem como aquelas que vierem a vagar ou forem 
criadas durante a vigência deste processo seletivo.
1.3 A seleção de que trata este edital será realizada por quatro fases: Prova Objetiva (composta por 
conhecimentos de Português e Matemática, em nível de Ensino Médio, Legislação e Noções de Direito 
e Conhecimentos gerais e Atualidades), Prova de Aptidão Física, Prova de Direção Veicular e Teste de 
Aptidão Psicológica. 
1.4 O candidato portador de necessidades especiais poderá participar do Processo Seletivo, desde que o 
grau de incapacidade não prejudique o pleno desempenho das atribuições do cargo.

2. DO CARGO
2.1 CARGO: AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO
2.2 JORNADA DE TRABALHO: 44 (quarenta e quatro) horas semanais, podendo haver escala de 
revezamento para trabalho no período noturno, aos sábados, domingos e feriados, de acordo com as 
peculiaridades da função.
2.3 REMUNERAÇÃO: Referência R 14A — R$ 1.770,43 (um mil, setecentos e setenta reais e quarenta 
e três centavos). O valor mencionado refere-se a Março de 2014, além do beneficio de vale-alimentação 
mensal no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais). 
2.4 ESCOLARIDADE: Ensino Médio Completo
2.4.1 PRÉ-REQUISITO: Possuir Carteira Nacional de Habilitação nas categorias AB (motos e automóveis) 
ou superior (categorias AC, AD ou AE).
2.5 DO REGIME DE TRABALHO: O regime de trabalho será o da Consolidação das Leis do Trabalho
2.6 VAGAS: 01 (uma)
2.7 ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Fiscalizar o trânsito no município de Bauru, dentro de suas competências, 
orientando motoristas, pedestres e ciclistas; executar as interdições e desvios do sistema viário; observar, 
acompanhar e fiscalizar as condições de circulação da malha viária, detectando os pontos críticos e de 
congestionamento, desobstruindo, canalizando, desviando ou intervindo no fluxo de veículos, utilizando 
a sinalização adequada; fiscalizar o uso correto das vagas de estacionamento regulamentado; elaborar 
autuações nas infrações de trânsito de competência municipal, de forma escrita ou eletrônica; prestar 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXTRATO DE CONTRATOS - DAE

PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Contrato nº 053/2014 - DAE
Processo Administrativo nº 3350/2014-DAE
Dispensa de Licitação – Art. 24, II da Lei nº 8666/93.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: White Martins Gases Industrais Ltda.
Assinatura: 23/05/2014
Objeto: Aquisição de 60 kg de gás acetileno para solda, em cilindros de 5,0kg, pronto para utilização. 
Marca: White Martins 
Nota de Empenho Ordinário nº 1130, de 23 de maio de 2014, no valor de R$ 1.380,00 (Um mil, trezentos 
e oitenta reais).
Valor do Contrato: R$ 1.380,00 (Um mil, trezentos e oitenta reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL
Nº 8666/93

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE
BAURU/SP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Informações

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17012-020, Bauru/SP, 
no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. Os 
editais do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os 
editais de Pregão Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde 
se realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 261/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 61/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de sistema de leitura ótica para gabarito de concurso público, composto de leitora 
(scanner), software, instalação e treinamento, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital. 
Data de recebimento das propostas: 11/07/2014, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 11/07/2014, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 11/07/2014, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva
Pregoeiro Substituto: Thaís de Moraes Perseguim
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 2.407/2014 - DAE
Pregão Eletrônico nº 62/2014 - DAE
Objeto: Aquisição de Pasta lubrificante, adesivo plástico para tubos e conexões de pvc rígido e fita de 
vedação não sinterizada de PTFE (politetrafluoretileno), conforme especificações contidas no Anexo 
I do Edital. 
Data de recebimento das propostas: 14/07/2014, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 14/07/2014, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 14/07/2014, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Thaís de Moraes Perseguim
Pregoeiro Substituto: Hilda Cardoso da Silva
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 038/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo nº 2815/2014 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 044/2014 - DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária:  Carlos Eduardo de Souza Ferreira Padaria ME
Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa para o fornecimento de pães nos pontos 
determinados pelo DAE, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Item 01 - 6180 Quilo - Pão francês, com peso entre 45g (quarenta e cinco gramas) e 50g (cinquenta 
gramas).
Valor Unitário: R$ 9,63 - Procedência: Carlos Eduardo de Souza Ferreira Padaria ME
Item 02 - 400 Quilo - Pão de forma, em embalagem de 500g (quinhentos gramas) cada, com validade 
mínima de 10 dias.
Valor Unitário: R$ 9,50 - Procedência: Carlos Eduardo de Souza Ferreira Padaria ME
Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 16/06/2014
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EXTRATO DE CONTRATOS - DAE
PUBLICAÇÃO PARA FINS DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1º Termo de Aditamento à Ata de Registro de Preços 017/2014
Processo Administrativo nº 5500/2013-DAE
Pregão Presencial para Registro de Preços nº 121/2013-dae
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Compromissária: Cândido & Cia Comércio de EPI Ltda. - EPP
Assinatura: 09/06/2014.
Objeto: 1) A correção do ano indicado no preâmbulo da Ata de Registro de Preços equivocamente 
grafado como “2013” quando o correto é “2014”, passando assim para “017/2014”. 2) A alteração do 
número do Certificado de Aprovação de Equipamentos de Proteção Individual constante no lote 02, itens 
03, 04 e 05, de “CA 20723” para “CA 15112”.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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previstas nos subitens 3.2 e 3.2.4, que ficará acostado ao processo para análise da Comissão Examinadora.
b) O pedido deverá ser endereçado à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 01/2014 – 
EMDURB, com a cópia da inscrição gerada pela Internet, contendo o número de inscrição obtido.
3.2.4 Serão aceitos os seguintes documentos para fins de concessão da isenção do pagamento da taxa de 
inscrição: Declaração firmada em papel timbrado do hospital (via original ou cópia autenticada em 
cartório da mesma) ou cópia autenticada em cartório da carteira de doador de sangue, que devem 
conter o nome completo e o número de identidade do doador, a data da doação, com assinatura, número do 
documento e carimbo do funcionário ou departamento responsável. 
3.2.5 Será permitido que o protocolo do comprovante de doação de sangue seja realizado por procuração, 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado do respectivo comprovante de 
doação de sangue, bem como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para 
cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
3.2.6 O candidato que deixar de comprovar a condição de doador no prazo estipulado, terá sua inscrição 
automaticamente excluída do processo seletivo e não poderá interpor recurso em face desta situação.

4. DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
4.1 Aos portadores de necessidades especiais, em obediência ao disposto no inciso VIII do artigo 37, 
da Constituição Federal, § 2º do art. 5º da Lei 8.112/1990, bem como do Decreto Federal nº 3.298, de 
20/12/1999, publicado no DOU de 21/12/1999, Seção 1, alterado pelo Decreto Federal nº 5.296, de 
02/12/2004, publicado na Seção 1 do DOU do dia 03/12/2004 serão reservadas 5% (cinco por cento) das 
vagas previstas para o cargo, ou as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade deste processo 
seletivo, nos casos em que houver compatibilidade entre a deficiência de que são portadoras e a função a 
ser exercida.
4.2 Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão do processo seletivo em igualdade de 
condições com os demais candidatos no que se refere a conteúdo, avaliação, duração e horário de realização 
das provas.
4.3 O candidato que não declarar ser portador de deficiência no ato da inscrição, assim não será considerado 
e, portanto, não poderá interpor recurso em face desta situação.
4.4 O candidato que declarar ser portador de necessidades especiais deverá apresentar requerimento 
protocolizado no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário – 
Praça João Paulo II, s/nº, Jardim Santana, das 08h30 do dia 14 de julho de 2014 às 16h30min do dia 18 de 
julho de 2014, anexando atestado médico com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, 
com expressa referência à Classificação Internacional de Doença – CID.
4.5 As solicitações de inscrição na condição de portador de deficiência serão concedidas, após análise, se 
em conformidade com o Decreto nº 5.296/14 em seu Art. 5 § 1.
4.6 Se a pessoa portadora de deficiência necessitar de tratamento diferenciado para participar do 
processo seletivo, deverá requerê-lo na oportunidade da inscrição, através de requerimento protocolizado 
no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado no Piso Térreo do Terminal Rodoviário – Praça João 
Paulo II, s/nº, Jardim Santana, das 08h30 do dia 14 de julho de 2014 às 16h30min do dia 18 de julho 
de 2014, anexando atestado médico com parecer emitido por especialista da área de sua deficiência, com 
expressa referência à Classificação Internacional de Doença – CID e indicando as condições especiais 
de que necessita, sendo que a falta desta requisição, seja qual for o motivo alegado, poderá ocasionar a 
impossibilidade do candidato portador da necessidade especial realizar o processo seletivo.
4.7 Será permitido que as solicitações constantes das cláusulas 4.4 e 4.6 sejam, realizadas por procuração, 
mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento 
em cartório da assinatura do candidato e do procurador, acompanhado de atestado médico conforme o 
disposto nos itens 4.4 e 4.6, bem como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo 
que, para cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração por situação, que ficará retida.
4.8 Não serão considerados como deficiência os distúrbios passíveis de correção.
4.9 Não ocorrendo a aprovação de candidatos portadores de necessidades especiais para preenchimento da 
vaga prevista, esta será preenchida pelo próximo candidato aprovado na lista geral.
4.10 Na hipótese do exame médico admissional, obrigatoriamente realizado pela EMDURB, atestar a 
incompatibilidade da limitação com as atribuições do cargo, o candidato será automaticamente eliminado 
do processo seletivo, sendo convocado o candidato seguinte na lista de classificação especial ou em caso 
de inexistência da lista geral.
4.11 Após a admissão do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
aposentadoria e/ou readaptação do cargo.
4.12 A relação de candidatos portadores de necessidades especiais que tiverem a inscrição indeferida nesta 
condição, será publicada no Diário Oficial do Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.
com.br, com data prevista para o dia 22 de julho de 2014, sendo o candidato remetido à lista geral de 
classificação.

5. DAS PROVAS
5.1 O Processo Seletivo para provimento da vaga do emprego público de “AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 
DE TRÂNSITO”, consistirá de quatro fases: 1ª Fase: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e 
classificatório, visando avaliar o grau de conhecimento teórico do candidato necessário ao desempenho do 
cargo. 2ª Fase: Prova de Aptidão Física, de caráter unicamente habilitatório (APTO ou INAPTO), será 
realizada por profissionais com habilitação em Educação Física, e visa avaliar a capacidade do candidato 
para suportar, física e organicamente as exigências para desempenhar as tarefas típicas da categoria 
funcional. 3ª Fase: Prova de Direção Veicular, de caráter unicamente habilitatório (APTO ou INAPTO), 
será realizada por profissionais habilitados, e visa aferir a experiência, a adequação de atitudes e as 
habilidades dos candidatos na condução de veículos destinados à operação dos serviços da fiscalização de 
trânsito. 4ª Fase: Teste de Avaliação Psicológica, de caráter unicamente habilitatório (APTO ou INAPTO), 
será realizado por profissionais com habilitação em Psicologia e consistirá na aplicação de instrumentos e 
técnicas psicológicas voltados à verificação de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo 
pretendido, em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de Psicologia n° 01/02 (Regulamenta 
a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos da mesma natureza), observada a 
disciplina de testes aprovada pela Resolução do Conselho Federal de Psicologia 25/01. 
5.1.1 A Comissão Examinadora de cada fase do presente Processo Seletivo é designada através da Portaria 
da Presidência da EMDURB. 
5.1.2 As convocações para a aplicação das quatro fases, constando a lista dos candidatos aptos, data, horário 
e local de aplicação, bem como demais orientações, serão publicadas no Diário Oficial de Bauru e divulgadas 
no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, de acordo com o previsto no Anexo II – Cronograma. As 
datas contidas no Anexo II poderão sofrer alterações, que serão devidamente divulgadas no Diário Oficial 
do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.

informações e esclarecimentos aos usuários sempre que necessário ou solicitado; operar equipamentos 
de comunicação, como Rádio HT, celular e outros; conduzir veículos destinados à fiscalização e operação 
do trânsito; operar equipamento de fiscalização de velocidade (radar estático); participar das campanhas 
educativas de trânsito, realizando bloqueios, quando necessário. 
2.8 COMPETÊNCIAS PESSOAIS DO CARGO: Demonstrar sensatez e flexibilidade, evidenciar iniciativa, 
demonstrar discernimento, desenvolver percepção para análise visual de pessoas e situações, manter-se 
disciplinado, ter equilíbrio psicológico, demonstrar polidez, evidenciar postura profissional, trabalhar em 
equipe, ter discrição, desenvolver condições físicas, manter-se atualizado profissionalmente, demonstrar 
segurança, cultivar criatividade.

3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 A inscrição do candidato implicará no conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
3.1.1 TAXA DE INSCRIÇÃO: A título de ressarcimento de despesas com materiais e serviços, da Internet 
e bancárias, a taxa de inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais).
3.1.2 Será admitida somente a inscrição via Internet, no endereço eletrônico, www.emdurb.com.br, 
solicitada no período das 08h00 do dia 14 de julho de 2014 às 16h00 do dia 18 de julho de 2014, 
observado o horário oficial de Brasília/DF.
3.1.3 Para inscrever-se o candidato deverá acessar o endereço eletrônico www.emdurb.com.br, durante 
o período e horário determinados no subitem 3.1.2, e após ler e aceitar as condições estabelecidas neste 
Edital, preencher o Formulário de Inscrição e transmitir os dados pela Internet.
3.1.4 Após a efetiva transmissão dos dados pessoais pela Internet, o candidato ficará impossibilitado de 
realizar qualquer tipo de alteração em sua ficha de inscrição. 
3.1.5 As alterações da ficha de inscrição que se fizerem necessárias, deverão ser solicitadas pelo mesmo 
pessoalmente, ou por meio de procuração, mediante a entrega do respectivo mandato (modelo sugerido no 
Anexo I deste Edital), com o reconhecimento em cartório da assinatura do candidato e do procurador, bem 
como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo que, para cada candidato, deverá ser 
apresentada uma procuração, que ficará retida no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça 
João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, piso térreo do Terminal Rodoviário, no período das 08h30 do dia 14 de 
julho 2014 às 16h30min do dia 18 de julho de 2014.
3.1.6 Será de responsabilidade do candidato a impressão do boleto bancário, bem como efetuar o pagamento 
da taxa de inscrição até a data limite para o encerramento das inscrições previsto no subitem 3.1.2.
3.1.7 O candidato que realizar a inscrição somente poderá efetuar o pagamento do valor por boleto 
bancário. Não será aceito pagamento da taxa de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos Correios, 
fac-símile, transferência eletrônica, DOC, ordem de pagamento ou depósito comum em conta corrente, ou 
por qualquer outro meio que não o especificado neste Edital.
3.1.8 A EMDURB não se responsabilizará por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem 
técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas, etc.
3.1.9 O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento 
da inscrição do candidato, verificada a irregularidade, a qualquer tempo, descabendo qualquer recurso.
3.1.10 Ao inscrever-se, o candidato estará declarando em ficha de inscrição, sob pena de responsabilidade 
civil e criminal, satisfazer as seguintes condições:
a) Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou cidadão português a quem foi concedido igualdade nas 
condições previstas no artigo 12, inciso II, §1º da Constituição Federal de 1988 e demais disposições de 
lei;
b) Estar no gozo dos seus Direitos Políticos e Civis;
c) Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
d) Gozar de boa saúde física e mental;
e) Ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
f) Quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar;
g) Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que impeça 
legalmente o exercício de função pública;
h) Não ter sido demitido por justa causa ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão 
transitada em julgado em qualquer esfera governamental, nos últimos 5 (cinco) anos;
i) Estar ciente e de acordo com as exigências estabelecidas pelo presente Edital;
j) Não apresentar protocolos em substituição aos documentos exigidos neste Edital.
3.1.11 São de exclusiva responsabilidade do candidato, sob as penas da lei, as informações fornecidas 
no ato da inscrição, que serão verificadas por ocasião da comprovação dos requisitos e contratação, se 
aprovado, sendo que a não apresentação implicará na anulação de todos os atos praticados pelo candidato.
3.1.12 Qualquer declaração falsa, inexata ou, ainda, que não atenda a todas as condições estabelecidas 
neste edital, verificada em qualquer etapa do presente processo seletivo ou após a contratação, implicará 
na eliminação automática do candidato ou demais providências que se fizerem necessárias, sem prejuízo 
das cominações legais.
3.1.13 A EMDURB não promoverá a restituição integral ou parcial do valor correspondente à taxa de 
inscrição.
3.1.14 A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Processo Seletivo não se realizar, ocasião 
em que a responsabilidade pela devolução recairá sobre a EMDURB.
3.1.15 A relação de candidatos que tiverem a inscrição indeferida será publicada no Diário Oficial do 
Município e divulgada no endereço eletrônico www.emdurb.com.br, com data prevista para o dia 22 de 
julho de 2014.
3.2 SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO: Ficam isentos do pagamento da taxa de 
inscrição, os candidatos que comprovarem com documentação, a doação de sangue realizada a partir do 
mês de Janeiro de 2014.
3.2.1 O requerimento de solicitação da isenção da taxa de inscrição estará disponível na ficha do Formulário 
de Inscrição durante o período de inscrição, conforme previsto no subitem 3.1.2.
3.2.2 O candidato que optar pela solicitação da isenção da taxa de inscrição, deverá preencher total e 
corretamente o requerimento constante do Formulário de Inscrição, e ao transmitir os dados pela Internet 
receberá uma mensagem informando que o requerimento foi enviado com sucesso. Em seguida, o candidato 
deverá atender as demais etapas previstas no subitem 3.2.3. Não haverá impressão de boleto bancário para 
essa opção.
3.2.3 O candidato que optou pela solicitação de isenção da taxa de inscrição após o envio dos dados pela 
Internet, deverá:
a) Comparecer no Setor de Atendimento da EMDURB, localizado à Praça João Paulo II, s/nº, Jd. Santana, 
piso térreo do Terminal Rodoviário, no período das 08h30 do dia 14 de julho 2014 às 16h30min do dia 18 
de julho de 2014, a fim de protocolizar o comprovante da condição de doador de sangue, nas condições 
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5.1.3 Não haverá segunda chamada ou repetição das provas, exceto nos casos em que a Comissão 
Examinadora concluir pela ocorrência de fatores de ordem técnica não provocada pelos candidatos e que 
tenham prejudicado o desempenho, oportunidade que será concedida a todos os candidatos, igualitariamente.
5.1.4 Os candidatos convocados que não comparecerem a qualquer uma das quatro fases previstas (Prova 
Objetiva, Prova de Aptidão Física, Prova de Direção Veicular e Teste de Avaliação Psicológica), estarão 
automaticamente eliminados do processo seletivo e não terão classificação alguma, não podendo alegar 
desconhecimento acerca da data, local e horário de realização da prova como justificativa de sua ausência.
5.1.5 Após o horário determinado para o fechamento dos portões dos locais de aplicação das quatro fases 
não será permitida a entrada de qualquer candidato, sob hipótese alguma, ficando os retardatários e os 
ausentes automaticamente desclassificados do concurso.
5.1.6 Ao candidato só será permitida a realização das provas nos respectivos locais, datas e horários 
determinados nas convocações descritas no item 5.1.2.
5.1.7 Na hipótese de não constar o nome do candidato classificado, conforme a presente publicação, nas 
listagens oficiais no local de provas, a EMDURB procederá a inclusão após conferência da convocação 
editalícia.
5.1.8 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de terceiros não interessados ou pessoas que não 
realizarão as provas no local de aplicação das mesmas.
5.1.9 Durante a execução de qualquer uma das quatro fases previstas não será tolerada a comunicação com 
outro candidato, nem permitidas: consultas bibliográficas de qualquer espécie, utilização de livros, notas 
e impressos, etc. É expressamente proibida a utilização bonés, chapéus, toucas e similares e de agendas 
eletrônicas ou similares, telefones celulares, tablets, calculadoras, BIP’s, relógios digitais ou qualquer 
aparelho eletrônico ou material que não seja o estritamente necessário para a realização das provas. Os 
aparelhos “celulares” deverão ser desligados.
5.1.10 Reserva-se à Comissão Examinadora do Processo Seletivo nº 01/2014 e aos Fiscais, o direito de 
excluir do processo seletivo o candidato cujo comportamento se enquadre em uma das hipóteses da cláusula 
5.1.11, tomando as medidas saneadoras necessárias.
5.1.11 Será desclassificado o candidato que:
a) não estiver presente na sala ou local da prova e no horário determinado para o início;
b) for surpreendido, durante a execução da prova, em comunicação com outro candidato, utilizando-se de 
material não autorizado ou praticando qualquer modalidade de fraude;
c) ausentar-se do recinto, exceto, se momentaneamente, em casos especiais e sempre na companhia do 
fiscal acompanhante.
d) não apresentar documento de identificação, conforme estabelecido neste Edital.
e) portar arma, ainda que possua o respectivo porte, na sala de prova;
f) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes;
5.1.12 As condições de saúde dos candidatos nos dias de aplicação de qualquer uma das quatro fases serão 
de suas inteiras responsabilidades, sendo recomendado aos mesmos que durmam bem na noite anterior ao 
dia de aplicação das fases, alimentem-se adequadamente e não ingiram nenhum tipo de substância química 
ou alcoólica, a fim de estar em boas condições para a realização das referidas fases.
5.1.13 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários (estados menstruais, gravidez, 
indisposições, cãimbras, contusões, luxações, fraturas etc.) que impossibilitem a realização de qualquer 
uma das quatro etapas ou diminuam a capacidade dos candidatos não serão levados em consideração, não 
sendo concedido qualquer tratamento diferenciado, nem segunda chamada.
5.1.14 Caso haja necessidade do candidato se ausentar do local de prova para atendimento médico ou 
hospitalar, o mesmo não poderá retornar, sendo eliminado do Processo Seletivo.
5.1.15 A candidata que tiver a necessidade de amamentar durante o período de realização de qualquer uma 
das quatro fases deverá manifestar-se antecipadamente e, no dia e horário da aplicação da prova levar um(a) 
acompanhante, maior de idade, que ficará em sala reservada para essa finalidade e que será responsável 
pela guarda da criança. A candidata nesta condição que não levar acompanhante, não realizará a prova. Não 
haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.
5.1.16 A EMDURB não se responsabiliza por eventuais gastos e dispêndios realizados pelos candidatos no 
decorrer do Processo Seletivo, sendo os mesmos, de responsabilidade única do candidato. 
5.2 DA 1ª FASE – PROVA OBJETIVA
5.2.1 De caráter eliminatório e classificatório. Consistirá em 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla 
escolha, com cinco alternativas cada, com apenas uma resposta correta e que valerá 1 (um) ponto cada. 
As questões versarão sobre os programas contidos no Anexo III, deste Edital e buscarão avaliar o grau 
de conhecimento do candidato para o desempenho do cargo, sendo 30 (trinta) questões de Legislação e 
Noções de Direito; 10 (dez) questões sobre Língua Portuguesa e 10 (dez) questões de Matemática e 10 (dez) 
questões sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades (a partir de Janeiro de 2014).
5.2.2 A aplicação da 1ª fase - Prova Objetiva está prevista para o dia 10 de agosto de 2014, no período da 
manhã. A convocação dos candidatos com inscrições deferidas será realizada de acordo com o disposto no 
item 5.1.2.
5.2.3 Os candidatos deverão comparecer ao local da prova com uma hora de antecedência, munidos de 
caneta azul ou preta, lápis e borracha, documento original de identidade, com foto, ou Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, ou ainda Carteira Nacional de Habilitação, em estado de conservação que permita 
sua identificação e o comprovante de inscrição (boleto com comprovante de pagamento ou protocolo do 
requerimento de isenção de taxa), sem os quais, os candidatos não poderão realizar a prova.
5.2.4 Não serão aceitos protocolos ou cópias reprográficas, mesmo que autenticadas.
5.2.5 A Prova Objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas.
5.2.6 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura, ainda que legível.
5.2.7 O preenchimento do Cartão de Respostas, que será o único documento válido para a correção 
da prova, será de inteira responsabilidade do candidato que deverá proceder em conformidade com as 
instruções específicas na capa do Caderno de Questões. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão 
de Respostas por erro do candidato, exceto nos casos em que a Comissão Examinadora concluir pela 
ocorrência de fatores de ordem técnica que possam prejudicar a sua avaliação.
5.2.8 O candidato só poderá retirar-se do local de aplicação da prova após 2 (duas) horas do horário do seu 
início, devendo entregar obrigatoriamente ao Fiscal da Sala o Caderno de Questões e o Cartão de Respostas.
5.2.9 Ao término da prova será sugerido que os três últimos candidatos deixem a sala em conjunto.
5.2.10 Não serão fornecidos exemplares do Caderno de Questões ao candidato ou a instituições públicas ou 
privadas, mesmo após o encerramento do concurso.
5.2.11 Será desclassificado o candidato que:
a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.11; 

b) não devolver ao fiscal o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas ou qualquer outro material de 
aplicação das provas;
c) não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões e no Cartão de Respostas;
d) não obtiver nota igual ou superior a 50% (cinquenta por cento) de acertos sobre a totalidade da prova 
aplicada, ou seja, 30 (trinta) pontos.
5.2.12 Em caso de anulação de questões ou de alteração das respostas divulgadas, os Cartões de Respostas 
serão corrigidos de acordo com o Gabarito Oficial definitivo, a ser republicado após análise de recursos.
5.2.13 Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos que 
realizaram a prova, independentemente de interposição de recurso.
5.2.14 O Gabarito Oficial da Prova Objetiva tem publicação prevista para o dia 12 de agosto de 2014 no 
Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br. O Caderno de Questões tem 
divulgação prevista para o dia 12 de agosto de 2014, no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
5.3 DA 2ª FASE – PROVA DE APTIDÃO FÍSICA
5.3.1 A Prova Prática de Aptidão Física será realizada por profissionais com habilitação em Educação 
Física, e será composta por uma bateria de testes de aptidão física geral, que visam determinar o nível de 
compatibilidade da aptidão física do candidato com as exigências do perfil do cargo de “AGENTE DE 
FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO”, através dos exercícios constantes do ANEXO IV deste Edital.
5.3.2 Para realização da 2ª fase – Prova de Aptidão Física, serão convocados somente os candidatos 
aprovados na 1ª fase – Prova Objetiva com nota igual ou superior a 30 (trinta) pontos, ou seja, 50% de 
aproveitamento mínimo.
5.3.3 A aplicação da 2ª fase - Prova Aptidão Física está prevista para o dia 31 de agosto de 2014, podendo 
ser realizada nos períodos da manhã e/ou tarde. A convocação dos candidatos aprovados na 1ª fase – Prova 
Objetiva será realizada de acordo com o disposto no item 5.1.2. 
5.3.4 Para a realização desta prova os candidatos deverão apresentar o documento original de identidade 
e atestado médico emitido, no máximo, com 15 (quinze) dias de antecedência da data da prova e que 
certifique que o candidato está apto à realização de esforço físico, conforme previsto neste edital.
5.3.5 O atestado médico deverá conter a data de emissão, bem como carimbo com o nome do médico e o 
número de inscrição no CRM, legível.
5.3.6 O candidato que não apresentar o atestado médico de acordo com as informações constantes nos 
subitens itens 5.3.4 e 5.3.5 não poderá prestar a referida avaliação e será automaticamente eliminado do 
processo seletivo.
5.3.7 O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova de aptidão física com antecedência 
mínima de 30 minutos do horário marcado para a realização da prova com roupa apropriada para a prática 
desportiva, (calção e camiseta ou agasalhos, e calçando tênis com meias).
5.3.8 O aquecimento e preparação para a prova serão de responsabilidade do próprio candidato, não 
podendo interferir no andamento do processo seletivo.
5.3.9 Será aferida a Pressão Arterial, por profissional capacitado e indicado pela Comissão Examinadora, 
de todos os candidatos presentes, antes do início da Prova de Aptidão Física. 
5.3.10 O candidato será considerado APTO quando realizar todos os testes nos tempos e repetições exigidas 
para cada um deles, conforme disposto no Anexo IV deste Edital. A não realização de qualquer um dos 
testes ocorrerá na eliminação do processo seletivo.
5.3.11 Os testes poderão ser aplicados em ordem diversa da descrita no Anexo IV.
5.3.12 Será desclassificado o candidato que:
a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.11; 
b) for considerado INAPTO em algum dos exercícios propostos, por não realizá-los adequadamente e/ou 
por não completar o número de repetições dentro do tempo determinado.
5.2.13 A relação de candidatos considerados APTOS na 2ª fase – Prova de Aptidão Física tem publicação 
prevista para o dia 02 de setembro de 2014 no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.
emdurb.com.br.
5.4 DA 3ª FASE – PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR
5.4.1 A Prova Prática de Direção Veicular, de caráter unicamente habilitatório (APTO OU INAPTO), será 
realizada por profissionais habilitados, e tem por objetivo aferir habilidades dos candidatos na condução 
dos veículos destinados à operação dos serviços de fiscalização de trânsito, conforme as exigências do perfil 
do cargo de “AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO”.
5.4.2 Para realização da 3ª fase – Prova de Direção Veicular, serão convocados somente os candidatos 
considerados aptos na 2ª fase – Prova de Aptidão Física.
5.4.3 A aplicação da 3ª fase - Prova Direção Veicular está prevista para o dia 14 de setembro de 2014, 
podendo ser realizada nos períodos da manhã e/ou tarde. A convocação dos candidatos considerados aptos 
na 2ª fase – Prova de Aptidão Física será realizada de acordo com o disposto no item 5.1.2.
5.4.4 Por ocasião desta avaliação o candidato deverá comparecer ao local designado, no dia e horário 
previamente estabelecido, com pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário fixado, portando a 
Carteira Nacional de Habilitação – CNH original, dentro do prazo de validade, e nas categorias 
exigidas no item 2.4.1 deste edital em perfeitas condições, não sendo aceitos declarações, protocolos ou 
cópias reprográficas, mesmo que autenticadas.
5.4.5 Não será permitida a realização da prova sem a apresentação dos documentos exigidos.
5.4.6 Para a Prova de Direção Veicular serão utilizados veículos automotores do tipo motocicleta modelo 
Honda Biz 125 cc (ou motocicleta similar às utilizadas nos exames para obtenção da CNH categoria A) e 
automóvel.
5.4.7 Avaliação de Condução de Motocicleta: de caráter meramente eliminatório, esta etapa será realizada 
em circuito interno demarcado, podendo ser avaliado equilíbrio, paradas, prancha, cones e oito. Não haverá 
limite de tempo para realização da prova. Serão consideradas faltas eliminatórias, graves, médias e leves, 
sendo eliminado o candidato que cometer uma falta eliminatória ou tiver pontuação acima de 5 (cinco) 
pontos, conforme descrito no Anexo V deste Edital. O candidato que não atingir a pontuação necessária ou 
que for eliminado nesta etapa, não poderá realizar a etapa seguinte. Esta etapa consistirá na avaliação do 
candidato de acordo com as regras dispostas no CTB – Código de Trânsito Brasileiro.
5.4.8 Avaliação de Condução de Automóvel: de caráter meramente eliminatório, esta etapa consistirá na 
realização de baliza em área devidamente demarcada e na realização de percurso nas vias de tráfego 
existentes nas imediações do local onde a prova será realizada. A baliza deverá ser realizada no tempo 
máximo de 5 (cinco) minutos, sendo eliminado o candidato que não conseguir realizá-la no tempo 
mencionado ou derrubar os obstáculos destinados a demarcação da área de estacionamento. Os candidatos 
aprovados na baliza estarão automaticamente habilitados para dar prosseguimento na avaliação que 
consistirá na realização de percurso. O percurso deverá ser realizado no tempo máximo de 20 (vinte) 
minutos. Serão consideradas faltas eliminatórias, graves, médias e leves, sendo eliminado o candidato que 
cometer uma falta eliminatória ou tiver pontuação acima de 5 (cinco) pontos, conforme descrito no Anexo 
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V deste Edital. Esta etapa consistirá na avaliação do candidato de acordo com as regras dispostas no CTB 
– Código de Trânsito Brasileiro. 
5.4.9 Será desclassificado o candidato que:
a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.11; 
b) demonstrar falta de conhecimento e habilidade na condução dos veículos destinados ao exame prático, 
descritos no item 5.4.6 e Anexo V deste Edital;
c) Não atingir a pontuação mínima exigida nas etapas de avaliação, cometendo as faltas descritas no Anexo 
V deste Edital.
5.4.10 A relação de candidatos considerados APTOS na 3ª fase – Prova de Direção Veicular tem publicação 
prevista para o dia 16 de setembro de 2014 no Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.
emdurb.com.br.
5.5 DA 4ª FASE – TESTE DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 
5.5.1 O Teste de Aptidão Psicológica, de caráter unicamente habilitatório (APTO OU INAPTO), será 
realizado por profissionais habilitados e consistirá na aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas 
voltados à verificação de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo de “AGENTE 
DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO”, em conformidade com a Resolução do Conselho Federal de 
Psicologia n° 01/02 (Regulamenta a Avaliação Psicológica em Concurso Público e processos seletivos 
da mesma natureza), observada a disciplina de testes aprovada pela Resolução do Conselho Federal de 
Psicologia 25/01.
5.5.2 Para realização da 4ª fase – Teste de Aptidão Psicológica serão convocados somente os candidatos 
considerados aptos na 3ª fase – Prova de Direção Veicular.
5.5.3 A aplicação da 4ª fase – Teste de Aptidão Psicológica está prevista para o dia 12 de outubro de 2014, 
podendo ser realizada nos períodos da manhã e/ou tarde. A convocação dos candidatos considerados aptos 
na 3ª fase – Prova de Direção Veicular será realizada de acordo com o disposto no item 5.1.2.
5.5.4 Por ocasião desta avaliação o candidato deverá comparecer ao local designado, no dia e horário 
previamente estabelecido, com pelo menos 30 (trinta) minutos antes do horário fixado, portando o 
documento original de identidade e munidos de caneta azul e lápis preto nº 2.
5.5.5 Os documentos deverão estar em perfeitas condições, não sendo aceitos protocolos ou cópias 
reprográficas, mesmo que autenticadas. Não será permitida a realização do teste sem a apresentação dos 
documentos exigidos.
5.5.6 Não será permitida a saída de candidato do local de realização das provas antes de realizados todos 
os testes.
5.5.7 A avaliação psicológica para fins de seleção de candidatos é um processo, realizado mediante o emprego 
de um conjunto de procedimentos objetivos e científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do 
candidato para fins de prognóstico do desempenho das atividades relativas ao cargo pretendido.
5.5.8 Será considerado APTO o candidato que possuir perfil psicológico condizente com as habilidades 
necessárias para o desempenho das funções de Agente de Fiscalização de Trânsito, conforme descrito no 
Anexo VI deste Edital.
5.5.9 Será desclassificado o candidato que:
a) apresentar algum dos comportamentos descritos no item 5.1.11; 
b) for considerado INAPTO, por não possuir perfil psicológico condizente com as habilidades necessárias 
para o desempenho das funções de Agente de Fiscalização de Trânsito.
5.5.10 A relação de candidatos considerados APTOS na 4ª fase – Teste de Aptidão Psicológica tem 
publicação prevista para o dia 22 de novembro de 2014 no Diário Oficial do Município e no endereço 
eletrônico www.emdurb.com.br.

6. DO RESULTADO
6.1 A nota final será composta pelo resultado da nota da 1ª fase – Prova Objetiva e pela aprovação do 
candidato (APTO) nas demais fases.
6.2 Os candidatos serão classificados em ordem decrescente de nota final e as nomeações serão feitas 
obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração Pública.
6.3 Em caso de igualdade do resultado da prova objetiva serão aplicados, sucessivamente, os seguintes 
critérios de desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, conforme disposto no artigo 27, § único, da Lei nº 
10.741/03 – Estatuto do Idoso.
b) que obtiver maior pontuação nas questões que versem sobre Legislação e Noções de Direito; 
c) que obtiver maior pontuação nas questões que versem sobre Língua Portuguesa;
d) que obtiver maior pontuação nas questões que versem sobre e Matemática;
e) que obtiver maior pontuação nas questões que versem sobre Conhecimentos Gerais e Atualidades.
f) Maior idade entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
6.4 Em ainda persistindo o empate do resultado da prova objetiva após aplicação dos critérios constantes da 
cláusula 6.3 poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
6.5 O resultado final do processo seletivo tem publicação prevista para o dia 11 de dezembro de 2014 no 
Diário Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.

7. DOS RECURSOS
7.1 Será admitido recurso quanto ao indeferimento das inscrições, ao gabarito da Prova Objetiva, ao 
resultado das Provas de Aptidão Física, Direção Veicular e Teste Psicológico e à classificação final do 
Processo Seletivo.
7.2 Os recursos deverão ser interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir do dia seguinte às datas 
das publicações realizadas, consoante ao item 7.1.
7.3 O recurso devidamente fundamentado deverá ser dirigido à COMISSÃO EXAMINADORA 
PROCESSO SELETIVO nº 01/2014 e protocolizado no Setor de Atendimento da EMDURB – Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, Praça João Paulo II s/nº, Jardim Santana, piso 
térreo - Terminal Rodoviário, no horário das 08h30 às 16h30.
7.4 Será permitido que o protocolo do recurso seja realizado por procuração, mediante a entrega do respectivo 
mandato (modelo sugerido no Anexo I deste Edital), com o reconhecimento em cartório da assinatura do 
candidato e do procurador, bem como a apresentação de documento de identidade do procurador, sendo 
que, para cada candidato, deverá ser apresentada uma procuração, que ficará retida.
7.5 Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo. O recurso interposto fora do prazo não 
será aceito, sendo considerada, para tanto, a data de sua protocolização no setor competente da EMDURB.
7.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telegrama e Internet, ou outro meio que não seja 
o especificado neste Edital.
7.7 Os recursos serão recebidos sem efeito suspensivo, exceto no caso de ocasionar prejuízos irreparáveis 
ao candidato, a critério da Comissão.
7.8 Se da análise do recurso resultar anulação de questão(ões), o(s) ponto(s) referente(s) à(s) mesma(s) 

será(ão) atribuído(s) a todos os candidatos ao mesmo cargo.
7.9 A Comissão Examinadora constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, 
razão pela qual não caberão recursos adicionais.

8. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NO EMPREGO PÚBLICO
8.1 Ter sido aprovado no processo seletivo.
8.2 Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, em caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo 
estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento de gozo de direitos políticos, nos 
termos do §1º, artigo 12, da Constituição Federal.
8.3 Apresentar o Título de Eleitor e os comprovantes de votação das últimas eleições ou procedido a 
justificação na forma da lei; ou certidão de regularidade emitida perante a Justiça Eleitoral.
8.4 Apresentar certificado de reservista ou de dispensa de incorporação, em caso de candidato do sexo 
masculino.
8.5 Possuir carteira de identidade civil, cadastro de pessoas físicas (CPF) e carteira nacional de habilitação, 
nas categorias “A” e, no mínimo, “B”.
8.6 Comprovar o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo.
8.7 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.
8.8 Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.
8.9 Apresentar declaração de não ocupar função pública e remunerada, exceto os acúmulos permitidos pela 
lei.
8.10 Não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em conseqüência 
de processo administrativo (por justa causa ou a bem do serviço público), bem como não ter sido demitido 
por justa causa de emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia 
mista, instituídas por órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
8.11 Não registrar antecedentes criminais, com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública.
8.12 Apresentar certidão de nascimento ou certidão de casamento e certidão de nascimento dos filhos até 
14 anos.
8.13 Apresentar 2 (duas) fotos 3X4 recentes.
8.14 Apresentar demais documentos necessários que lhe foram solicitados sob de perda do direito à vaga.
8.15 Não registrar antecedentes criminais com sentença penal condenatória transitada em julgado que 
impeça legalmente o exercício de função pública;
8.16 Comparecer na data, local e horário estabelecidos na convocação;
8.17 Gozar de boa saúde física e mental, que será avaliada em perícia médica realizada pela EMDURB, 
onde o médico do trabalho responsável deverá observar a NR7/PCMSO – Programa de Controle Médico 
de Saúde Ocupacional – e/ou outras Normas Regulamentares inerentes e poderá solicitar exames 
complementares às custas do candidato, para melhor avaliação médica e definição a respeito do ASO – 
Atestado de Saúde Ocupacional, que contemplará compatibilidade ou não do candidato avaliado, para a 
função de Agente de Fiscalização de Trânsito.
8.18 Residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima desde que autorizado, nos termos do 
artigo 14, inciso XII da Lei Municipal nº 3.781/94, atualizada pela Lei Municipal nº 5.805/09.

9. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Os atos relativos ao presente Processo Seletivo, a exemplo de convocações, avisos e resultados, serão 
publicados no Diário Oficial do Município e divulgados no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
9.2 O Processo Seletivo terá validade de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data da homologação do 
resultado final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da EMDURB.
9.3 Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, atualizações ou acréscimos enquanto não 
consumada a providência ou evento que lhes disser respeito, até a data da convocação dos candidatos para 
a Prova Objetiva e as demais etapas correspondentes, circunstância que será mencionada em Edital ou 
aviso publicado no Diário Oficial do Município e divulgado no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.
9.4 A habilitação em quaisquer das etapas do Processo Seletivo nº 01/14 não poderá ser aproveitada para 
outro processo seletivo.
9.5 A comprovação do cumprimento das datas, prazos, ônus e obrigações constantes do presente Edital é de 
responsabilidade exclusiva do candidato.
9.6 A EMDURB não se responsabiliza por prejuízos de qualquer ordem, causados ao candidato, decorrente 
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, por razões diversas de 
fornecimento e/ou informação errada quanto ao endereço do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
9.7 O candidato poderá atualizar seu endereço e telefones para contato enviando mensagem eletrônica para 
o e-mail emdurb@emdurb.com.br ou através do telefone (14) 3233-9076.
9.8 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação, 
classificação, ou nota de candidatos, valendo para tal fim, a publicação do resultado final e homologação.
9.9 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB não se responsabiliza 
de qualquer modo pelo transporte, alojamento, e/ou alimentação dos candidatos, durante a realização das 
provas, bem como pelos custos decorrentes dos documentos necessários para inscrição e/ou posse do 
candidato, quando da realização das etapas do presente processo seletivo.

Bauru,19 de junho de 2014.
ANTONIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2014
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ANEXO I 
MODELO DE PROCURAÇÃO

Eu,__________________________________________________________________________ RG 
___________________________, CPF______________________________ nomeio o(a) Sr.(a) _______
__________________________________________________________________ 
RG.________________________, CPF _____________________ meu procurador(a), dando plenos 
poderes para que possa protocolar documentos ou recursos conforme o disposto nos itens do Edital do 
Processo Seletivo n° 01/2014, para preenchimento de vaga para Agente de Fiscalização de Trânsito da 
EMDURB.

____________________, _____ de _____________ de ________.
 (Local)                      (dia)                 (mês)              (ano) 

Assinatura do Outorgante                     Assinatura do Outorgado 
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EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2014
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ANEXO II
CRONOGRAMA PREVISTO

OCORRÊNCIA DATA
Publicações do Edital de Abertura 19, 24 e 26/06/2014
Período de inscrições 14 a 18/07/2014
Publicação das inscrições indeferidas 22/07/2014
Período para interposição de recurso dos candidatos que tiveram a inscrição 
indeferida 23 a 29/07/2014

Publicação da análise dos recursos interpostos sobre o indeferimento das inscrições 05/08/2014
Publicação da convocação para a Prova Objetiva 05/08/2014
Prova Objetiva 10/08/2014
Publicação do gabarito oficial da Prova Objetiva e do caderno de questões 12/08/2014
Período para interposição de recurso sobre o gabarito oficial da Prova Objetiva 13 a 19/08/2014
Publicação da análise dos recursos interpostos sobre o gabarito oficial da prova 
objetiva 28/08/2014

Publicação da convocação para a Prova de Aptidão Física 28/08/2014
Prova de Aptidão Física 31/08/2014
Publicação da relação dos candidatos considerados aptos na Prova de Aptidão 
Física 02/09/2014

Período para interposição de recurso sobre o resultado da Prova de Aptidão Física 03 a 09/09/2014
Publicação da análise dos recursos interpostos sobre a Prova de Aptidão Física 11/09/2014
Publicação da convocação para a Prova de Direção Veicular 11/09/2014
Prova de Direção Veicular 14/09/2014
Publicação da relação dos candidatos considerados aptos na Prova de Direção 
Veicular 16/09/2014

Período para interposição de recurso sobre o resultado da Prova de Direção Veicular 17 a 23/09/2014
Publicação da análise dos recursos interpostos sobre a Prova de Direção Veicular 30/09/2014
Publicação da convocação para o Teste de Aptidão Psicológica 30/09/2014
Teste de Aptidão Psicológica 12/10/2014
Publicação do resultado do Teste de Aptidão Psicológica 22/11/2014
Período para interposição de recurso sobre o resultado do Teste de Aptidão 
Psicológica 24 a 28/11/2014

Publicação da análise dos recursos interpostos sobre o Teste de Aptidão Psicológica 11/12/2014
Publicação da classificação final do processo seletivo 11/12/2014
Período para interposição de recurso sobre a classificação final 12 a 18/12/2014
Publicação da análise dos recursos interpostos sobre a classificação final 20/12/2014
Homologação 20/12/2014

As datas contidas neste cronograma poderão sofrer alterações, que serão devidamente divulgadas no Diário 
Oficial do Município e no endereço eletrônico www.emdurb.com.br.

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2014
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ANEXO III
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA 1ª FASE – PROVA OBJETIVA

1. PROGRAMA DA PROVA DE PORTUGUÊS (10 QUESTÕES):
Ortografia oficial. Acentuação gráfica. Separação de sílabas. Reconhecimento de classes de palavras: nome, 
pronome, verbo, preposições e conjunções. Pronomes: colocação, uso, formas pronominais de tratamento. 
Concordância nominal e verbal. Emprego de tempos e modos. Vozes do verbo. Regência nominal e 
verbal. Ocorrência de crase. Estrutura do vocábulo: radicais e afixos. Formação de palavras: composição 
e derivação. Termo da oração. Tipos de predicação. Estrutura do período coordenação e subordinação. 
Semântica: sinonímia e antonímia. Denotação e conotação. Figuras de linguagem. Leitura e interpretação 
de textos.
2. PROGRAMA DA PROVA DE MATEMÁTICA (10 QUESTÕES):
Números inteiros: operações e propriedades; números racionais: representação fracionária e decimal: 
operações e propriedades; razão e proporção; porcentagem; regra de três simples e composta; equação 
do 1º e 2º grau; sistema métrico: medidas de tempo, comprimento, superfície e capacidade; relação 
entre grandezas: tabelas e gráficos, conjuntos, progressão aritmética, Progressão geométrica, Relações 
trigonométricas nos triângulos retângulos, geometria plana, geometria analítica, noções de estatística, juros 
simples e compostos. Raciocínio lógico.
3. LEGISLAÇÃO E NOÇÕES DE DIREITO
3.1 LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO (20 QUESTÕES):
Código de Trânsito Brasileiro - Lei n.º 9.503 de 23 de setembro de 1997 e posteriores modificações.
3.2. DIREITO PENAL, PROCESSUAL PENAL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL (10 
QUESTÕES):
3.2.1 DIREITO PENAL:
Código Penal com as alterações vigentes: Título XI – Dos Crimes Contra a Administração Pública – Artigos 
312 a 361.
3.2.2 DIREITO PROCESSUAL PENAL:
Código Processual Penal com as alterações vigentes: Título II – Do inquérito Policial – Artigos 4º a 23; 
Titulo III – Da Ação Penal – Artigos 24 a 62;
3.2.3 DIREITO ADMINISTRATIVO:
Constituição Federal de 1988 – artigos 37 a 41; Leis Municipais nº 3570/93, 5979/10, 6483/13. Lei 
Federal nº 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa). Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro de 
2011 (Lei de Acesso a Informação). Lei Municipal 6.399 de 12 de Agosto de 2013 (Regula o Acesso a 
Informação no Âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta). Princípios Constitucionais 
do Direito Administrativo Brasileiro. Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades 
de Economia Mista: conceito, regime jurídico, relações com a pessoa que as criou. Servidores Públicos: 
agentes públicos. Cargo, emprego e função pública. Atos administrativos: Conceito, perfeição, requisitos, 
elementos, pressupostos, vinculação,  discricionariedade, revogação e invalidade. Licitação (Lei Federal nº 

8.666/93 e alterações posteriores).
3.2.4 DIREITO CONSTITUCIONAL:
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 1988. TÍTULO II – DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS – 
ARTIGO 5º A 17; TÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO – ARTIGO 37 a 41;
4. CONHECIMENTOS GERAIS e ATUALIDADES (Fatos ocorridos a partir de Janeiro de 2014) – 
10 QUESTÕES:
Cultura geral. História do Brasil e Internacional. Geografia e Geopolítica do Brasil e Internacional. Fatos 
relevantes ao cotidiano e fatos políticos, econômicos, sociais, culturais e esportivos relevantes aos contextos 
municipal, nacional e internacional, ocorridos a partir de 01 de Janeiro de 2014.

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2014
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ANEXO IV
DESCRIÇÃO DOS EXERCÍCIOS DA PROVA DE APTIDÃO FÍSICA E CAUSAS DE 

INAPTIDÃO FÍSICA
1. FLEXÃO E EXTENSÃO DOS COTOVELOS (BRAÇOS) COM O APOIO DE FRENTE 
SOBRE O SOLO 
Para candidatos do sexo masculino:
1.1 Posição inicial: Ao comando de “EM POSIÇÃO”, o candidato deverá assumir a posição, ficando em 
quatro apoios (mãos e ponta dos pés apoiadas no solo), com o corpo reto e as pernas unidas. Com os 
cotovelos (braços) e as mãos no solo, ao nível dos ombros.
1.2 Execução: Após o comando de “COMEÇAR”, o candidato avaliado deverá erguer o corpo até os 
cotovelos (braços) ficarem estendidos completamente, suportando o peso pelas mãos e ponta dos pés. O 
corpo deve formar uma linha reta da cabeça à ponta dos pés, não curvando os quadris, joelhos e as costas. 
As pernas ou a cintura não devem tocar no solo. A seguir, flexionar (dobrar) os cotovelos (braços) até que o 
peito se aproxime ao máximo do chão, até que os cotovelos fiquem ao nível dos ombros, voltando a posição 
inicial, realizando extensão dos braços. Para ser considerado APTO, o candidato deverá realizar no mínimo, 
10 (dez) repetições ininterruptas.
Para candidatas do sexo feminino:
1.3 Posição inicial: Ao comando de “EM POSIÇÃO”, a candidata deverá assumir a posição, ficando em 
seis apoios (mãos, joelhos e ponta dos pés apoiados no solo), com o corpo reto e as pernas unidas. Flexionar 
(dobrar) os joelhos em ângulo reto e colocar as mãos no solo, ao nível dos ombros.
1.4 Execução: Após o comando de “COMEÇAR”, a candidata avaliada deverá erguer o corpo até os braços 
ficarem estendidos completamente, suportando o peso pelas mãos e os joelhos. O corpo deve formar uma 
linha reta da cabeça aos joelhos, não curvando os quadris nem as costas. As pernas ou a cintura não devem 
tocar no solo. A seguir flexionar (dobrar) os cotovelos (braços) até que o peito se aproxime ao máximo do 
chão, até que os cotovelos fiquem ao nível dos ombros, voltando à posição inicial, realizando a extensão 
dos braços. Para ser considerada APTA, a candidata deverá realizar, no mínimo, 06 (seis) repetições, 
ininterruptas.
3.TESTE ABDOMINAL (TIPO REMADOR) (Para candidatos de ambos os sexos)
3.1 Posição inicial: Ao comando de “EM POSIÇÃO”, o(a) candidato(a) deverá assumir a posição deitada 
em decúbito dorsal (de costas), com as pernas unidas e estendidas e braços com cotovelos estendidos acima 
da cabeça, tocando no solo.
3.2 Execução: Ao comando de “COMEÇAR”, o(a) candidato(a) deverá realizar a flexão do tronco sobre a 
pelve, simultaneamente com flexão de pernas, lançando os braços à frente, de modo que a planta dos pés se 
apoie totalmente no solo, e a linha dos cotovelos, no mínimo, coincida com a linha dos joelhos. Em seguida, 
o(a) candidato(a) avaliado(a) voltará à posição inicial, completando dessa forma uma repetição.
3.3 Poderá haver uma pequena pausa entre os movimentos para ajuste na posição, no entanto, não será 
permitido descanso entre as execuções. Não serão computadas as seguintes tentativas: 1) quando a linha 
dos cotovelos ficar aquém da linha dos joelhos; 2) quando, ao reassumir a posição deitada, o(a) candidato(a) 
não mantiver pleno contato do tronco com o solo.
3.4 Será considerado apto, o(a) candidato(a) do sexo masculino que realizar, no mínimo, 20 (vinte) repetições 
em 60 segundos e, do sexo feminino que realizar, no mínimo, 12 (doze) repetições em 60 segundos.
4.TESTE DE CORRIDA (Resistência de longa duração) (Para candidatos de ambos os sexos)
4.1 Teste de “Cooper” para pista de atletismo durante o tempo de 12 (doze) minutos, devendo atingir nesse 
tempo a distância mínima de 1.400 (mil e quatrocentos) metros para os candidatos do sexo masculino e de 
1.000 (mil) metros para candidatas do sexo feminino. 
5.CRITÉRIO DE INAPTIDÃO E OUTRAS DISPOSIÇÕES
5.1 Os candidatos do sexo masculino e do sexo feminino que não realizarem o respectivo índice mínimo em 
qualquer dos exercícios acima descritos, serão considerados INAPTOS na Prova Prática de Aptidão Física 
e eliminados do processo seletivo.
5.2. Os exercícios da 2ª fase – Prova de Aptidão Física não, necessariamente, serão realizados na ordem 
acima apresentada.
5.3 O(a) candidato(a) que deixar de comparecer em qualquer uma das etapas de exercícios que compõem a 
Prova de Aptidão Física, será eliminado(a) do processo seletivo.

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2014
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ANEXO V
DESCRIÇÃO DA AVALIAÇÃO A SER REALIZADA NA PROVA DE DIREÇÃO VEICULAR

1. PROVA PRÁTICA DE CONDUÇÃO DE MOTOCICLETA: De caráter eliminatório, será realizada 
em circuito interno demarcado, podendo ser avaliado equilíbrio, paradas, prancha, cones e oito. Não haverá 
limite de tempo para realização da prova. O candidato que não atingir a pontuação necessária ou que for 
eliminado nesta etapa, não poderá realizar a etapa seguinte. Serão consideradas faltas eliminatórias, graves, 
médias e leves, sendo eliminado o candidato que cometer uma falta eliminatória ou tiver pontuação acima 
de 5 (cinco) pontos. Esta etapa consistirá na avaliação do candidato de acordo com as regras dispostas no 
CTB – Código de Trânsito Brasileiro. As avaliações serão assim classificadas: 
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FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Gilson Gimenes Campos
Presidente  

www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os 
recursos Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
TELEFONES

Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

EMAILS
-presidente@funprevbauru.com.br
-dirfinan@funprevbauru.com.br
-dirprev@funprevbauru.com.br
-juridico@funprevbauru.com.br
-diradm@funprevbauru.com.br

-cpd@funprevbauru.com.br
-conselho@funprevbauru.com.br
-folpag@funprevbauru.com.br

-servsocial@funprevbauru.com.br
-economista1@funprevbauru.com.br
-contabilidade@funprevbauru.com.br

-beneficios@funprevbauru.com.br
OUVIDORIA

-ouvidoria@funprevbauru.com.br
Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparência.

!!!ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO”

Informamos que a partir de Janeiro/2014, todos os aposentados e pensionistas que recebem provento (pagamento) através 
da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da 
Fundação - Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos 
seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, sob pena de suspensão do (provento) pagamento.

COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO PORTARIA N.º 221/2013
EDITAL DE PUBLICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

CARGO: AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – AUXILIAR 
ADMINISTRAÇÃO

A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, através da 
sua Comissão de Concurso Público (Portaria n.º 221/2013) DIVULGA a CLASSIFICAÇÃO FINAL do 
Concurso Público para o preenchimento de 02 (dois) cargos efetivos de Agente em Gestão Administrativa 
e Serviços – Auxiliar Administração, no termos do Edital n.º 01/2014:

Classificação Inscrição 
Nº Nome R.G. Nº

N° de 
Acertos 
Prova 

Objetiva

Nota 
Final

01 617 RICARDO JOSÉ BARO 30.075.042-0 
SSP/SP 37 74

02 279 JAMILE DANIELE PEREIRA 47.602.350-6 
SSP/SP 37 74

03 164 ROSÂNGELA MARQUES 
DE SOUZA

33.167.897-4 
SSP/SP 36 72

04 253 KATIA CRISTINA 
GONÇALVES

17.841.527-3 
SSP/SP 36 72

05 002 RADIR RONDON 16.155.774-0 
SSP/SP 35 70

06 240 ADÃO FRANCISCO 
LOFRANO JUNIOR

47.393.243-X 
SSP/SP 34 68

07 502 PRISCILA DE MORAES 
RODRIGUES

35.075.818-9 
SSP/SP 34 68

08 549 GIOVANNA DE OLIVEIRA 
POLO

42.455.139-1 
SSP/SP 34 68

09 028 VALDIR TAMBORIM 24.669.494-4 
SSP/SP 33 66

10 614
VERIDIANA DE SEIXAS 
MORATO PINTO DE 
ALMEIDA

29.044.095-6 
SSP/SP 33 66

11 089 MARCELO COSTA 19.200.295-8 
SSP/SP 33 66

12 383 AURÍLIA AMARANTE DE 
SOUSA SILVA

28.109.384-2 
SSP/SP 32 64

I- Eliminatórias – 08 (oito) itens – eliminação imediata do candidato.
II- Faltas graves – 04 (quatro) itens, valendo 4 (quatro) pontos cada.
III- Faltas médias – 08 (oito) itens, valendo 3 (três) pontos cada.
IV – Faltas leves – 10 (dez) itens, valendo 1 (um) ponto cada.
2. PROVA PRATICA DE CONDUÇÃO DE AUTOMÓVEL: De caráter meramente eliminatório, a 
prova consiste na realização de baliza em área devidamente demarcada e na realização de percurso nas 
vias de tráfego existentes nas imediações do local onde a prova será realizada. A baliza deverá ser realizada 
no tempo máximo de 5 (cinco) minutos, sendo eliminado o candidato que não conseguir realizá-la no 
tempo mencionado ou derrubar os obstáculos destinados a demarcação da área de estacionamento. Os 
candidatos aprovados na baliza estarão automaticamente habilitados para dar prosseguimento na avaliação 
que consistirá na realização de percurso. O percurso deverá ser realizado no tempo máximo de 20 (vinte) 
minutos. Serão consideradas faltas eliminatórias, graves, médias e leves, sendo eliminado o candidato que 
cometer uma falta eliminatória ou tiver pontuação acima de 5 (cinco) pontos, conforme descrito no Anexo 
V deste Edital.  Esta etapa consistirá na avaliação do candidato de acordo com as regras dispostas no CTB 
– Código de Trânsito Brasileiro. As avaliações serão assim classificadas:
I- Eliminatórias – 08 (oito) itens – eliminação imediata do candidato.
II- Faltas graves – 09 (nove) itens, valendo 4 (quatro) pontos cada.
III- Faltas médias – 08 (oito) itens, valendo 3 (três) pontos cada.
IV – Faltas leves – 10 (dez) itens, valendo 1 (um) ponto cada.
3. FALTAS NO EXAME DE DIRECAO VECULAR:
a. Consoante a RESOLUÇÃO Nº 168, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 do CONTRAN, constituem 
faltas Exame de Direção Veicular para veículos da categoria “A”:
Iniciar a prova sem estar com o capacete devidamente ajustado à cabeça ou sem viseira ou óculos de 
proteção; Descumprir o percurso preestabelecido; Derrubar um ou mais cones de balizamento; Cair do 
veículo, durante a prova; Não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente da mesma; Avançar sobre 
o meio fio ou parada obrigatória; Colocar o(s) pé(s) no chão com o veículo em movimento; Provocar 
acidente durante a realização do exame; Fazer o percurso com o farol apagado; Deixar de colocar um pé no 
chão e o outro no freio ao parar o veículo; Invadir qualquer faixa durante o percurso; Fazer incorretamente 
a sinalização ou deixar de fazê-la; Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza gravíssima 
ou grave; Utilizar incorretamente os equipamentos; Engrenar ou utilizar marchas inadequadas durante o 
percurso; Não recolher o pedal de partida ou o suporte do veículo, antes de iniciar o percurso; Interromper 
o funcionamento do motor sem justa razão, após o início da prova; Conduzir o veículo durante o exame sem 
segurar o guidão com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras; Cometer qualquer 
outra infração de trânsito de natureza média; Colocar o motor em funcionamento, quando já engrenado; 
Conduzir o veículo provocando movimento irregular no mesmo sem motivo justificado; Regular os espelhos 
retrovisores durante o percurso do exame; Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza leve.
b. Consoante a RESOLUÇÃO Nº 168, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2004 do CONTRAN, constituem 
faltas Exame de Direção Veicular, para veículos das categorias “B”, “C”, “D” e “E”:
Desobedecer à sinalização semafórica e de parada obrigatória; Avançar sobre o meio fio; Não colocar o 
veículo na área balizada, em no máximo três tentativas, no tempo estabelecido; Avançar sobre o balizamento 
demarcado quando da colocação do veículo na vaga; Usar a contramão de direção; Não concluir a prova, 
exceto se por falha mecânica ou elétrica; Avançar a via preferencial;
Provocar acidente durante a realização do exame; Exceder a velocidade indicada na via; Cometer qualquer 
outra infração de trânsito de natureza gravíssima; Subir na calçada destinada ao trânsito de pedestres; Não 
ser capaz de dar partida (funcionar o motor) ou sair com o veículo; Desobedecer à sinalização da via, ou 
do agente da autoridade de trânsito; Não observar as regras de ultrapassagem ou de mudança de direção; 
Não observar a preferência do pedestre quando ele estiver atravessando a via transversal na qual o veículo 
vai entrar, ou ainda, quando o pedestre não tenha concluído a travessia, mesmo que ocorra sinal verde 
para o veículo; Manter a porta do veículo aberta ou semi-aberta durante o percurso da prova ou parte 
dele; Não sinalizar com antecedência a manobra pretendida ou sinalizá-la incorretamente; Deixar de usar 
o cinto de segurança; Perder o controle da direção do veículo em movimento; Cometer qualquer outra 
infração de trânsito de natureza grave; Executar o percurso da prova, no todo ou parte dele, sem estar o 
freio de mão inteiramente livre; Trafegar em velocidade inadequada para as condições adversas do local, da 
circulação, do veículo e do clima; Interromper o funcionamento do motor, sem justa razão, após o início da 
prova; Fazer conversão incorretamente; Usar buzina sem necessidade ou em local proibido; Desengrenar 
o veículo nos declives; Colocar o veículo em movimento, sem observar as cautelas necessárias; Usar o 
pedal da embreagem, antes de usar o pedal de freio nas frenagens; Entrar nas curvas com a engrenagem 
de tração do veículo em ponto neutro; Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o 
percurso; Cometer qualquer outra infração de trânsito de natureza média; Provocar movimentos irregulares 
no veículo, sem motivo justificado; Ajustar incorretamente o banco de veículo destinado ao condutor; Não 
ajustar devidamente os espelhos retrovisores; Apoiar o pé no pedal da embreagem com o veículo engrenado 
e em movimento; Utilizar ou Interpretar incorretamente os instrumentos do painel do veículo; Dar partida 
ao veículo com a engrenagem de tração ligada; Tentar movimentar o veículo com a engrenagem de tração 
em ponto neutro; Cometer qualquer outra infração de natureza leve.

EDITAL DE ABERTURA DO PROCESSO SELETIVO 01/2014
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO

ANEXO VI
PERFIL PSICOLÓGICO NECESSÁRIO PARA DESEMPENHO DO CARGO

Demonstrar sensatez e flexibilidade, evidenciar iniciativa, demonstrar discernimento, manter-se 
disciplinado, ter equilíbrio psicológico, demonstrar polidez, evidenciar postura profissional, trabalhar em 
equipe, ter discrição, demonstrar segurança, cultivar criatividade. Demonstrar seriedade, comedimento, 
procedimento e correção no trato e relacionamento profissional. Expressar-se de forma clara e objetiva. 
Conduzir-se de forma tranquila, moderada e reflexiva, adotando alternativas conciliatórias. Ter conduta 
honesta e imparcial.

Bauru, 19 de junho de 2014.
ANTÔNIO MONDELLI JUNIOR

PRESIDENTE DA EMDURB
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LEI Nº 6522
De 16 de junho de 2014

Estabelece critérios para elaboração de um Banco 
de Dados que contenha informações sobre todas 
as solicitações de exames requisitados pelos 
médicos da Rede Municipal de Saúde, bem como 
sobre encaminhamentos para especialidades e 
subespecialidades, solicitações de procedimentos 
cirúrgicos e outras hipóteses diagnósticas.

ALEXSSANDRO BUSSOLA, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado de 
São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6º e 7º do Artigo 38 da 
Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte Lei:

Art. 1º -  Torna-se obrigatório que toda a Rede Municipal de Saúde de Bauru crie um dispositivo 
para catalogar e dar publicidade, no Diário Oficial e no site oficial do Município, de 
todas as solicitações de exames complementares, pedidos de consultas de especialidades 
e subespecialidades, solicitações de cirurgias e quaisquer outras solicitações médicas.

Parágrafo único - Todas as solicitações de exames complementares e pedidos de consultas e interconsultas com 
especialistas, de autoria dos médicos da Rede Municipal de Saúde, previstos no art. 1º, 
deverão ser elaboradas em 02 (duas) vias, sendo uma delas entregue obrigatoriamente 
ao paciente ou seu responsável.

Art. 2º -  A planilha técnica com dados dos exames e encaminhamentos previstos no art. 1º deverá 
conter:
I -  nome, endereço completo, idade, sexo e cor do paciente;
II -  Unidade de Saúde solicitante;
III -  exame ou procedimento solicitado;
IV -  justificativa da indicação clínica do exame;
V -  data da solicitação, obedecendo sequência numérica.

Parágrafo único - Fica delineado, para critério de publicidade, que somente as iniciais serão divulgadas.

Art. 3º - Deverá ser dada publicidade, no Diário Oficial e no site oficial do Município, da 
quantidade de todos os exames, consultas, interconsultas com especialistas e outros 
procedimentos médicos disponíveis na Rede Municipal de Saúde, oriundas do próprio 
corpo clínico do Município, por convênio com Estado ou Federação, mutirão e convênios 
realizados pela Fundação Regional de Saúde, de forma trimestral, obedecendo relatório 
diário de atendimento.

Art. 4º - Deverá ser criado memorando possibilitando que os profissionais da Rede Municipal 
de Saúde informem todo e qualquer medicamento que não tenha o efeito esperado no 
tratamento ao paciente, com dados do seu fabricante e número de lote. Deverão ser 
comunicados o vencedor do processo licitatório e a ANVISA sobre o fato, com a troca 
imediata do lote.

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 16 de junho de 2014.

ALEXSSANDRO BUSSOLA
Presidente

FÁBIO SARTORI MANFRINATO
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER LEGISLATIVO

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Mesa Diretora

PODER LEGISLATIVO
ALEXSSANDRO BUSSOLA

Presidente 

13 565 CAMILA GONÇALVES DA 
SILVA

32.278.012-3 
SSP/SP 32 64

14 224 RENATA APARECIDA 
MIRANDA LEME

22.876.954-1 
SSP/SP 32 64

15 304 ANNA CAROLINA 
MONDILLO

23.109.001-8 
SSP/SP 32 64

16 268 JOÃO PAULO DUARTE DA 
SILVA

33.732.894-8 
SSP/SP 32 64

17 682 GUILHERME PEREIRA 
BESSON

29.044.516-4 
SSP/SP 31 62

18 338 ANDREIA PEDRINA 
PEREIRA

42.526.759-3 
SSP/SP 31 62

19 453 TAÍS RODRIGUES 
FERNANDES

38.151.828-0 
SSP/SP 31 62

20 481 THAÍS BERNARDES DE 
QUEIROZ

46.580.138-9 
SSP/SP 31 62

21 366 JULIANA TOMA 27.803.573-5 
SSP/SP 31 62

22 193 CELSO SILVÉRIO DE 
FREITAS

29.212.565-3 
SSP/SP 31 62

23 235 WESLEY BORGES BATISTA 40.174.926-5 
SSP/SP 31 62

24 226 GEISA BERSANETTI 
FERNANDES

11.610.184-2 
SSP/SP 30 60

25 031 T H A M Y R I S 
DOMENEGHETTI

47.755.498-2 
SSP/SP 30 60

26 245 GIOVANA CARDOSO LUIZ 47.646.781-0 
SSP/SP 30 60

27 195 SIMONE MARQUES DE 
JESUS SILVA

40.589.919-1 
SSP/SP 30 60

28 141 GISELE BALDO DE LIMA 34.387.083-6 
SSP/SP 30 60

29 455 JOICE DOS SANTOS ALVES 
SILVA

42.662.129-3 
SSP/SP 30 60

30 649 CRISTIANO APARECIDO 
CONSTANTINO PEREIRA

40.480.299-0 
SSP/SP 30 60

31 641 VITOR AUGUSTO 
RODRIGUES FÁVERO

45.201.805-5 
SSP/SP 30 60

Observação: A classificação final está de acordo com os critérios de desempate estabelecidos com o item 7, 
do capítulo X, do Edital n.° 01/2014  

DIVISÃO PREVIDENCIÁRIA:

Seção de Benefícios

Processos Deferidos:

Processo Nome Assunto
3386/2013 Franciely Thays Maragel Inclusão de dependente
1748/2014 Kayra Rondon Calixto Nabas Inclusão de dependente
1749/2014 Maria Cristina Ribeiro Beline Inclusão de dependente
1750/2014 Cleila Cristina Alves Exclusão de dependente
1802/2014 Josiene Adilson dos Santos Inclusão de dependente
1872/2014 Eliana Cristina Gonçalves Inclusão de dependente
1984/2014 Gabriela Cristina Tamani Soares Inscrição de segurada e Inclusão de dependente
1985/2014 Eliene Aparecida Bagnol Corrêa Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
2049/2014 Adriana Cristina Cardoso de Oliveira Inscrição de segurada e Inclusão de dependentes
2050/2014 Deuseli Aparecida dos Santos Inscrição de segurada
2051/2014 Janaina Camila Amaral Inscrição de segurada
2052/2014 Isac Hudson Matias Inclusão de dependente
2054/2014 Roberta Viviane Bartolomeu Bento Inclusão de dependentes
2066/2014 Antonio Lázaro Bortoleto Exclusão de dependente
2083/2014 Rita de Cássia da Costa Carvalho Inscrição de segurada e inclusão de dependentes
2084/2014 Natalia Ferreira Inscrição de segurada
2100/2014 Camila Gonçalves da Silva Inscrição de segurada
2121/2014 Daiana Cristina Monteiro Inscrição de segurada

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EFETIVOS DE BAURU – FUNPREV – Processo n.º 4273/2012 
– Modalidade: Pregão Presencial n.º 01/2014 – Objeto: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO. 
Notificamos os interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e classificação havidos foram 
adjudicados e homologados pela Presidência da FUNPREV em 18/06/2014 às empresas FLEX MOBILIÁRIO 
PARA ESCRITÓRIO LTDA – ME e MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA – EPP.
Bauru, 18 de junho de 2014.


