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PODER EXECUTIVO
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
Chefe de Gabinete

DECRETOS MUNICIPAIS
DECRETO Nº 13.807, DE 08 DE JUNHO DE 2.018

P. 41.450/10 Revoga o Decreto Municipal nº 11.384, de 08 de novembro de 2.010, que criou 
a Comissão para Implantação da Legislação de Segurança e Saúde do Trabalhador no âmbito da 
Administração Municipal de Bauru, designando seus membros, bem como disciplinando sua coordenação, 
objetivo e atribuições.
  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 revogado o Decreto Municipal nº 11.384, de 08 de novembro de 2.010, que criou 

a Comissão para Implantação da Legislação de Segurança e Saúde do Trabalhador no 
âmbito da Administração Municipal de Bauru, designando seus membros, bem como 
disciplinando sua coordenação, objetivo e atribuições.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 08 de junho de 2.018.

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANTONIO CARLOS GARMS
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO DE SAÚDE

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
DANILO ALTAFIM PINHEIRO

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO   DE   LEI   Nº   46/18
P. 36.750/18 Estabelece o Programa Especial de aquisição de vagas para a Educação Infantil.
  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 criado o Programa Especial de aquisição de vagas, o qual regula o processo de 

matrícula para os alunos da educação infantil domiciliados no Município de Bauru, 
cujo atendimento não for possível na rede pública municipal, conforme as condições 
estabelecidas nesta Lei.

Parágrafo único. Fica autorizado o Executivo Municipal a proceder a aquisição de vagas em instituições 
e escolas particulares de educação infantil localizadas no Município, sempre que não 
houver disponibilidade do seu atendimento na rede de ensino público.

Art. 2º As vagas referidas no artigo anterior serão adquiridas para atender exclusivamente as 
disposições do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público 
Estadual, nos autos do Inquérito Civil nº 14.0715.006459/2.014-1.

Art. 3º O Município promoverá o procedimento administrativo necessário à convocação 
das entidades particulares de ensino localizadas no Município interessadas em 
disponibilizar vagas ao Poder Público mediante convênio a ser firmado, obedecendo 
a legislação competente.

§ 1º O valor repassado será especificado no edital de Chamamento Público.
§ 2º O Município de Bauru não se responsabilizará pelo transporte escolar.

§ 3º O acompanhamento e a fiscalização do cumprimento dos contratos firmados para a 
aquisição de vagas na rede privada de ensino competem à Secretaria Municipal da 
Educação.

§ 4º É vedado às escolas contratadas exigir qualquer espécie de cobrança financeira ao 
aluno beneficiado, sob pena de rescisão do contrato e demais responsabilizações 
previstas em lei.

§ 5º Na aquisição de vagas pelo Município junto às instituições de ensino privadas 
deverão estar contidos também o material didático, o uniforme escolar respectivo e 
alimentação.

Art. 4º A aquisição de vagas só ocorrerá enquanto houver demanda reprimida pelas unidades 
escolares municipais.

Art. 5º Só serão atendidas crianças cadastradas na lista de espera até 30 de junho de 2.018.

Art. 6º A permanência da aquisição de vagas na rede de ensino municipal privada deverá ser 
justificada, no início do ano letivo, e dar-se-á através de:
I - atestado de inexistência de vagas na rede pública municipal; e
II - disponibilidade orçamentária e financeira.

Parágrafo único. Os alunos novos ou rematriculados beneficiados pela aquisição da vaga deverão 
ser transferidos das instituições de ensino contratadas para a rede pública, tão logo 
haja disponibilidades de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil do 
Município.

Art. 7º As despesas decorrentes da presente Lei correrão por dotação orçamentária da 
Secretaria Municipal da Educação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
24, maio, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa o incluso 
projeto de lei que, uma vez aprovado, estabelecerá o Programa Especial de aquisição de vagas para a 
Educação Infantil.

A Constituição Federal de 1.988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
estabelecem como dever do Estado o atendimento gratuito em creches e escolas de educação infantil e, 
tendo em vista o aumento da procura pelo atendimento público, faz-se necessária a contratação de vagas 
para suprir a demanda reprimida no Sistema Municipal de Ensino, especialmente na Educação Infantil.

Desta forma, propõe-se a contratação de vagas em escolas particulares de Educação 
Infantil que será realizada de forma isonômica e de acordo com a demanda apurada e observada a 
disponibilidade de recursos financeiros, nos moldes da Lei Federal nº 8.666/93.

O número de crianças em idade de frequentar a Educação Infantil que estavam na 
lista de espera para serem atendidas no encerramento do ano de 2.017 era de 1.681 (um mil, seiscentas e 
oitenta e uma) crianças. Destaca-se que o atendimento feito aos munícipes na Central de Vagas da Secretaria 
Municipal da Educação acontece ininterruptamente, sendo assim, as intenções de matrículas são efetivadas 
durante todo o ano letivo. 

Desde o início do ano de 2.018, 2.097 (duas mil e noventa e sete) crianças foram 
matriculadas mas, a despeito deste fato, estamos com um déficit de 923 (novecentos e vinte e três) alunos.

Afora isto, há que se ressaltar que damos cumprimento a muitos mandados judiciais, 
o que equivale a dizer que as crianças que estão na lista de espera são preteridas em função dos mandados.

Importante trazer à tona a necessidade de dar cumprimento ao Termo de Ajustamento 
de Conduta - TAC - firmado entre o Ministério Público do Estado de São Paulo e o Município, por meio do 
inquérito civil nº 14.0715.006459/2014-1, o qual estabelece em sua Cláusula Primeira, §§ 2º e 3º: 

“50% das crianças menores de 04 (quatro) anos que estão na referida 
lista de espera serão matriculadas até o final do primeiro semestre letivo de 2.016, 
observada a ordem cronológica de espera da criança; 

O restante 50% das crianças menores de 04 (quatro) anos que estão na 
referida lista de espera serão matriculadas até o final do segundo semestre letivo de 
2.016, observada a ordem cronológica de espera da criança.

Assim, com o presente cronograma, todas as crianças constantes da lista 
de espera estarão matriculadas para frequência na educação infantil no máximo a 
partir do início do ano letivo de 2.017.”
Ainda no referido TAC, temos em seu § 5º:

“As matrículas referidas nos parágrafos anteriores serão realizadas em 
escolas públicas municipais ou em escolas particulares com as quais o município 
mantém convênio, podendo o compromissário, ainda, firmar novos convênios com 
escolas particulares para atendimento da demanda.”
Pelo que foi exposto acima, propõe-se a compra de vagas em escolas particulares de 

Educação Infantil localizadas na cidade de Bauru.
Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em 

questão.
  Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL
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Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria da Administração
David José Françoso

Secretário
LOCAIS E HORÁRIOS DE ATENDIMENTO

SEDE da Secretaria da Administração
Secretário, Expediente, Compras e Licitações, Administração de Pessoal, Recursos Humanos e Avaliação 

Funcional.
Praça das Cerejeiras, 1-59 – Altos da Cidade – CEP. 17014-900

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 18h
Almoxarifado Central e Patrimônio

Avenida Hélio Police, s/nº - Jardim Redentor – CEP. 17032-290
Atendimento: 7h às 12h – 13h às 17h

SESMT
Rua General Marcondes Salgado, 2-45 – Centro – CEP. 17010-040

Atendimento: 8h às 12h – 13h às 17h
CONTATOS

Administração: (14) 3235-1099 / (14) 98129-1264
Divisão de Administração e Expediente: 3235-1203 / 3235-1110

Departamento de Administração de Materiais (Compras e Licitações): (14) 3235-1287 / (14) 3235-
1062 / (14) 3235-1357 / (14) 3235-1113 / (14) 3235-1337

Divisão de Almoxarifado: (14) 3203-7533 / (14) 3227-1431
Divisão de Patrimônio: (14) 3203-7548

Divisão de Serviços Essenciais: (14) 3227-6828
Departamento de Administração de Pessoal: (14) 3235-1199 / (14) 3235-1229 / (14) 3235-1137 / (14) 

3235-1351 / (14) 3235-1227 / (14) 3235-1305
Departamento de Avaliação Funcional: (14) 3235-1158

Divisão de Apoio ao Servidor: (14) 3234-9022
Perícia Médica: (14) 3227-5647

Seção de Segurança e Medicina do Trabalho: (14) 3234-9022
Serviço Social: (14) 3227-5650

Divisão de Avaliação: (14) 3235-1277
Departamento de Recursos Humanos: (14) 3235-1207

Divisão de Concursos: (14) 3235-1081
Escola de Gestão Pública: (14) 3235-1043
E-mail: administracao@bauru.sp.gov.br

PESQUISA DE ATENDIMENTO: http://www.bauru.sp.gov.br/pesquisa_atendimento.aspx
OUVIDORIA: http://www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria.aspx

FAQ – PERGUNTAS MAIS FREQUENTES: http://www.bauru.sp.gov.br/administracao/

A Secretaria da Administração, através da Divisão de Apoio ao Servidor, iniciou auditoria nos convênios 
celebrados entre o Município e empresas que comercializam produtos ou prestam serviços aos servidores 
públicos municipais, com o objetivo de identificar os estabelecimentos que não apresentam em seus preços 
vantajosidade aos servidores. Quando a Administração Municipal firma convênio deve haver alguma 
forma de vantagem efetiva ao servidor para incentivá-lo a aderir ao mesmo, caso contrário, ele pode 
pessoalmente, sem a intervenção do Município, adquirir o serviço ou produto da empresa de forma direta. 
Caso não haja diferenciação no desconto para os servidores municipais além do oferecido ao público em 
geral, apenas o Município estará fazendo concessões, uma vez que irá contribuir significativamente para 
a carteira de clientes da empresa, ou seja, gerando lucro a uma das partes, o que é vedado pelo instituto 
do convênio. Dessa maneira, os convênios em que a vantajosidade não for comprovada estarão sendo 
cancelados. Qualquer dúvida, entrem em contato com a Secretaria da Administração através dos telefones 
(14) 32275647 – 32275650 – 32349022.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO:A partir 09/06/2018, portaria nº 954/2018, exonera, SERGIO PEREIRA ANDRADE, 
RG nº 17.745.075-7, matrícula nº 33.614, do cargo em comissão de Assessor Administrativo, do Gabinete 
do Prefeito, conforme protocolo/e-doc nº 38.025/2018.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 2976 de 26/05/2018: Onde se lê: DISPENSAS: A partir 26/05/2018, 
portaria nº 766/2018, dispensa, a servidora RAFAELA CRISTINA FOGANHOLI DA SILVA, RG nº 
33.810.547-5, matrícula nº 29.675, da função de confiança de Diretora de Divisão de Administração e 
Expediente, da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico, conforme protocolo/e-doc nº 
34.457/2018. Leia-se:...dispensa, a pedido, conforme protocolo/e-doc nº 35.176/2018.

No D.O.M nº 2828 de 18/05/2017: Onde se lê: LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A partir de 10/05/2017, 
portaria nº 1.557/2017, concede licença sem vencimentos, período de 02 (dois) anos, a servidora MARILDE 
DE DEUS MARTINS DE ALMEIDA, portadora do RG nº 1.423.159, matrícula nº 27.943, cargo efetivo 
Especialista em Educação – Professor de Educação Básica Fundamental, lotada na Secretaria Municipal 
da Educação, conforme protocolo/e-doc nº 30.129/2017. Leia-se:... R.G. nº 63.911.798-3, conforme 
protocolo/e-doc nº 32.391/2018.

No D.O.M nº 2981 de 09/06/2018: Onde se lê: DESIGNAÇÕES: A partir de 09/06/2018, portaria nº 
935/2018, designa o servidor GABRIEL HUNGARO PRIMOLAN, RG nº 36.469.965-6, matrícula nº 
32268, na função de confiança de Diretor de Divisão do Serviço Atendimento Móvel - SAMU, da Secretaria 
Municipal de Saúde, conforme protocolo/e-doc nº 37.705/2018. Leia-se:... Diretor de Divisão de Apoio 
Operacional - DUUPA.

FALECIMENTO: Comunicamos o falecimento da servidora MARTA REGINA BARAVIEIRA 
MACEDO, matrícula nº 25.846, RG nº 24.760.723-X, Especialista em Educação – Professor de Educação 
Básica Infantil, da Secretaria Municipal da Educação, ocorrido em 27/04/2018, conforme protocolo/e-doc 
nº 38.139/2018.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 941/2018: A Diretora 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 2982, a PORTARIA N.º 862/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). CLÉLIA MARA DE 
OLIVEIRA, portador(a) do RG nº 225148596, classificação 40º lugar, no cargo efetivo de “AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS”, EM RAZÃO 
DE DESISTÊNCIA.

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.
 
A Diretora de 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 942/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) MARLENE APARECIDA MACEDO 
SILVA, portador(a) do RG nº 26275941X, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 46º lugar, 
no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, 
ADULTOS E IDOSOS, edital nº 04/2014 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 943/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) DANIELE DE SOUZA SEBASTIAO, portador(a) do 
RG nº 448368353, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 73º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por APOSENTADORIA de Nilceia Ribeiro de Souza, matrícula 
16.559, cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola – Merendeira, publicado no Diário Oficial do 
Município em 06 de abril de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 944/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, no quadro de servidores desta 
Prefeitura, Diário Oficial nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 
dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ANGELICA DE FREITAS, portador(a) do RG nº 430890242, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 74º lugar, no concurso público para ASSISTENTE 
DE SERVIÇOS NA ESCOLA - MERENDEIRA, edital nº 14/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Rosemeire Aparecida Gimenes de Campos, 
matrícula 30.077, cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola – Merendeira, publicado no Diário 
Oficial do Município em 12 de janeiro de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 945/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar 
desta publicação, o(a) Sr(a) MARIANNE RODRIGUES VIEIRA, portador(a) do RG nº 504256257, 
em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 83º lugar, no concurso público para AGENTE 
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 02/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Erika Yumi Yamashita de Souza Gomes, 
matrícula 32.085, cargo efetivo de Agente Educacional – Auxiliar de Creche, publicado no Diário Oficial 
do Município em 26 de setembro de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 946/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) CHRISTIANE MARINHO MENDONÇA SECONDIM, portador(a) do RG nº 
408387993, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 84º lugar, no concurso público para 
AGENTE EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 02/2016 para exercer as funções do 
cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.
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Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Alessandra Felicio dos Santos Dal Posso, 
matrícula 33.470, cargo efetivo de Agente Educacional – Auxiliar de Creche, publicado no Diário Oficial 
do Município em 08 de junho de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 947/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL- AUXILIAR DE CRECHE, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial 
nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) CAMILA SANTOS DE ALENCAR, portador(a) do RG nº 464736377, em virtude 
do(a) mesmo (a) haver se classificado em 85º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL- 
AUXILIAR DE CRECHE, edital nº 02/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Ariel Yasmin de Souza Aguilera, matrícula 
33.664, cargo efetivo de Agente Educacional – Auxiliar de Creche, publicado no Diário Oficial do 
Município em 10 de junho de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 948/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) LUCIANA APARECIDA DA SILVA SEBASTIÃO, 
portador(a) do RG nº 335936180, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 56º lugar, no 
concurso público para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital 
nº 17/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Gilmara Pinheiro, matrícula 22.855, cargo 
efetivo de Assistente de Serviços na Escola – Servente de Escola, publicado no Diário Oficial do Município 
em 22 de agosto de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 949/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, no quadro de servidores 
desta Prefeitura, Diário Oficial nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior 
a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) GRAZIELE APARECIDA DA SILVA, portador(a) do 
RG nº 279984819, em virtude do(a) mesmo (a) haver se classificado em 57º lugar, no concurso público 
para ASSISTENTE DE SERVIÇOS NA ESCOLA - SERVENTE DE ESCOLA, edital nº 17/2015 para 
exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Eliana Cristina Pereira, matrícula 32.746, 
cargo efetivo de Assistente de Serviços na Escola – Servente de Escola, publicado no Diário Oficial do 
Município em 11 de março de 2017.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 950/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de AGENTE 
EDUCACIONAL - SECRETÁRIO DE ESCOLA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário 
Oficial nº 2982 após o cumprimento das exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta 
publicação, o(a) Sr(a) ERIC FERNANDO ROSSI, portador(a) do RG nº 473300308, em virtude do(a) 
mesmo (a) haver se classificado em 10º lugar, no concurso público para AGENTE EDUCACIONAL - 
SECRETÁRIO DE ESCOLA, edital nº 16/2015 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 12/06/2018 ÀS 14h30min.

Observação: Nomeação motivada por EXONERAÇÃO de Priscila Peres, matrícula 30.626, cargo efetivo 
de Agente Educacional – Secretário de Escola, publicado no Diário Oficial do Município em 22 de agosto 
de 2017.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. Uma foto 3x4 atual;
4. Título de eleitor (com estado civil atualizado) e comprovantes da última votação (2016) ou Certidão da 
Justiça Eleitoral que comprove que está QUITE (http://www.tse.jus.br/eleitor/servicos/certidoes/certidao-
de-quitacao-eleitoral);
5. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
6. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
7. Comprovante de endereço atual;
8. 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;
9. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
10. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
11. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
12. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
13. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
14. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
15. Declaração de horário e local de trabalho para os cargos que por Lei cabem acumulação (para fins de 
análise do acúmulo e/ou compatibilidade de horários).

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 09/06/18, portaria nº 951/2018, nomeia FABIO MANUEL DE CAMPOS, RG nº 224172670, no 
Cargo em Comissão de ADMINISTRADOR REGIONAL NÚCLEO MARY DOTA, da SECRETARIA 
MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, conforme protocolo/e-doc nº 37734/18.

A partir de 09/06/18, portaria nº 952/2018, nomeia SÉRGIO PEREIRA ANDRADE, RG nº 177450757, no 
Cargo em Comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO SOCIAL, da SECRETARIA MUNICIPAL 
DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, conforme protocolo/e-doc nº 37721/18.

A partir de 09/06/18, portaria nº 953/2018, nomeia KAIO MIGUEL RUIZ, RG nº 422661739, no Cargo 
em Comissão de DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS, da 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, conforme protocolo/e-doc nº 38029/18.

CONCURSO
GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO - CIRURGIÃO - EDITAL Nº 01/2018 (Prova Realizada em 10/06/2018)
1- D, 2- B, 3- A, 4- C, 5- A, 6- D, 7- A, 8- A, 9- B, 10- A, 11- C, 12- C, 13- D, 14- C, 15- A, 16- C, 17- B, 
18- C, 19- D, 20- A, 21- D, 22- D, 23- A, 24- A, 25- A, 26- B, 27- C, 28- B, 29- B, 30- A, 31- C, 32- C, 
33- A, 34- B, 35- A, 36- A, 37- D, 38- B, 39- D, 40- D.

Bauru, 12 de junho de 2018.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO – GINECOLOGISTA/OBSTETRA - EDITAL Nº 02/2018 (Prova Realizada em 10/06/2018)
1- B, 2- C, 3- D, 4- A, 5- A, 6- D, 7- B, 8- A, 9- D, 10- B, 11- D, 12- B, 13- A, 14- C, 15- D, 16- B, 17- C, 
18- D, 19- B, 20- A, 21- D, 22- A, 23- D, 24- A, 25- C, 26- B, 27- D, 28- B, 29- B, 30- C, 31- B, 32- D, 
33- C, 34- D, 35- D, 36- C, 37- A, 38- D, 39- C, 40- C.

Bauru, 12 de junho de 2018.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO - PNEUMOLOGISTA - EDITAL Nº 03/2018 (Prova Realizada em 10/06/2018)
1- D, 2- B, 3- C, 4- C, 5- A, 6- D, 7- D, 8- B, 9- D, 10- B, 11- B, 12- B, 13- C, 14- D, 15- A, 16- B, 17- C, 
18- D, 19- A, 20- D, 21- B, 22- B, 23- B, 24- A, 25- C, 26- D, 27- D, 28- D, 29- C, 30- D, 31- B, 32- A, 
33- A, 34- C, 35- B, 36- D, 37- A, 38- D, 39- B, 40- A.

Bauru, 12 de junho de 2018.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO - PSIQUIATRA - EDITAL Nº 04/2018 (Prova Realizada em 10/06/2018)
1- A, 2- D, 3- B, 4- A, 5- C, 6- A, 7- B, 8- C, 9- B, 10- D, 11- C, 12- B, 13- A, 14- D, 15- D, 16- D, 17- A, 
18- C, 19- B, 20- C, 21- A, 22- D, 23- A, 24- B, 25- C, 26- D, 27- B, 28- C, 29- C, 30- D, 31- D, 32- C, 
33- B, 34- A, 35- C, 36- C, 37- A, 38- C, 39- D, 40- D.

Bauru, 12 de junho de 2018.
A Comissão

GABARITO DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE – 
MÉDICO - RADIOLOGISTA - EDITAL Nº 05/2018 (Prova Realizada em 10/06/2018)
1- A, 2- B, 3- B, 4- A, 5- D, 6- B, 7- C, 8- B, 9- A, 10- B, 11- A, 12- B, 13- D, 14- B, 15- C, 16- D, 17- D, 
18- D, 19- C, 20- B, 21- D, 22- A, 23- D, 24- D, 25- A, 26- C, 27- B, 28- B, 29- A, 30- C, 31- C, 32- A, 
33- C, 34- B, 35- A, 36- D, 37- B, 38- B, 39- C, 40- D.

Bauru, 12 de junho de 2018.
A Comissão

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

“PROGRAMA DE TRATAMENTO DO TABAGISMO.”
Ementa: 
1° dia: Avaliação Individual (anamnese- consulta médica). 
2ª a 5ª reunião: encontros semanais consecutivos - em cada reunião será desenvolvido um tema relacionado 
ao abandono do tabaco,  como: Por que você fuma; Como viver os Primeiros dias sem o cigarro; Obstáculos 
para permanecer sem cigarros...
6ª e 7ª reunião: encontros quinzenais - fase de manutenção e prevenção de recaídas.
8ª reunião: após 30 dias do último encontro - reforço e encerramento.
Será disponibilizado tratamento medicamentoso,  mediante a avaliação individual seguindo o protocolo de 
tratamento do tabagismo do Ministério da Saúde. 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário:
26/04; 03/05; 10/05; 17/05; 24/05; 07/06; 21/06 e 26/07 (quinta-feira) das 14h às 16h.
 Carga horária: 16 horas
Vagas: 30
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras nº 1-59, 3º andar.
Profissionais: 
SANDRA MARA DE OLIVEIRA LIMA
MÉDICA CLINICA (com especialização em Homeopatia e Nutrologia), com experiência em tratamento de  
tabagismo há 24 anos e capacitação no CRATOD (Centro de Referência no tratamento do Álcool, Tabaco e 
Outras Drogas) há 5 anos Coordenadora do tratamento de tabagismo no SOPC (Serviço de Orientação e 
Prevenção do Câncer) há 7 anos e Coordenadora Municipal do tratamento do tabagismo há 6 anos.
MARIANA CAMILOTTI NARDO
NUTRICIONISTA trabalha em UBS e no SOPC- fez capacitação no CRATOD há 4 anos, e participa da 
equipe de tratamento do tabagismo no SOPC há 4 anos.
WELLINGTON PASTROLIN 
PSICÓLOGO com pós- graduação em Psicologia Organizacional, trabalha no PROMAI e SOPC. 
Participa da equipe de tratamento do tabagismo no SOPC há 3 anos. 
Inscrições: das 11h do dia 21/02/2018 às 12h do dia 26/04/2018, 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.
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2º FÓRUM DO DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL – “DESENVOLVIMENTO 
NA CARREIRA: PROMOÇÃO, PROGRESSÃO E AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO.”

Ementa: Evolução funcional na carreira, progressão por mérito profissional (PMP), progressão por 
qualificação profissional (PQP) e promoção por qualificação profissional por escolaridade (PQPE); 
Sistemática para o Programa de Avaliação de Desempenho e Desenvolvimento abrangido pelo Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários, dos Servidores Públicos Municipais, exceto os cargos específicos da área 
de saúde e educação, conforme estabelece o §2º do artigo 26 da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010 
Decreto Municipal 11.627/2011.
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 enquadrados na Lei 5975/10.  
Data e horário: 20/06/2018 – 09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 400
Local: Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru. Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 
9-75, Vila Universitária.
Palestrantes: 
ANDRESSA BINATO DE CASTRO MARTINS
Analista de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru; Membro da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional da Administração Geral; formada em Administração de Empresas pela Faculdade Fênix 
(Anhanguera), com Pós Graduação em Gestão Pública pela Fael.
MARCELA PALARO
Psicóloga Organizacional na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional da Administração Geral, Formada em Psicologia pela UNESP/Bauru, com Pós-Graduação em 
Gestão de Pessoas pela FIB/Bauru e Pós-Graduação em Direito Administrativo pela Universidade Cândido 
Mendes.
PRISCILA ARRUDA SATO
Técnica em Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Bauru, Membro da Comissão de Desenvolvimento 
Funcional da Administração Geral e formada em Comunicação Social - Relações Públicas pela UNESP/
Bauru e em Letras pela Universidade de Franca - UNIFRAN.
Inscrições: das 09h00 do dia 29/05/2018 às 17h00 do dia 19/06/2018, 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.

FÓRUM DE DEBATES: “GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS E INSTRUMENTOS 
ANÁLOGOS – PARTE 2”

Ementa: As alterações recentes da Instrução Normativa nº 2/2016 do TCE/SP. O novo Decreto Municipal. 
Procedimentos do Gestor/Fiscal. O TERMO CONTRATUAL: Termo aditivo. Termo de Apostilamento. 
Rescisão. Prorrogação da vigência do Contrato. As alterações contratuais. Alterações Unilaterais. 
Acréscimos e Supressões. Equilíbrio Econômico-financeiro. Reajuste de preços. Repactuação. Penalidades. 
PAGAMENTO: Notas fiscais. Processo de Pagamento. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
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 enquadrados na Lei 5975/10.  
Data e horário: 21/06/2018 – 09h às 12h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 130
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrantes: 
David José Françoso
Cursando Mestrado Profissional em Engenharia de Produção pela UNIARA (2018). Especialista em 
Gestão de Organizações Públicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2009). 
MBA em Gestão de Projetos pela Anhanguera Educacional S/A (2014). Graduado em Comunicação Social 
pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1992). Graduado em Gestão de Tecnologia 
da Informação pela Anhanguera Educacional S/A (2012). Certificado em CPA-10 pela ANBIMA 
(2015). Analista de Desenvolvimento de Sistemas da Prefeitura Municipal de Bauru (1982). Secretário 
Municipal da Administração (2017). Professor Especialista da UNIESP S.A (2013). Membro do Comitê de 
Investimentos da FUNPREV (2015). Autor dos livros “e-Bauru : Na rota para se tornar uma cidade digital” 
(2011) e “Gestão da tecnologia da Informação: teoria e prática” (2016). Atuou como Membro Presidente do 
Conselho Fiscal da FUNPREV, Professor Assistente da Pós Graduação da Anhanguera Educacional S/A e 
Professor do Centro Estadual de Educação Tecnológica “Paula Souza”.
Erika Maria Beckmann Fournier
Formada em Direito pela UNIP/Bauru. Pós graduada em Direito Processual Civil pelo Damásio 
Educacional. Curso de Capacitação de Pregoeira - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação e Contrato - Vianna, 
IBRAP. Curso de Registro de Preços - Vianna, IBRAP. Curso de Licitação em Obras Públicas, ZENITE. 
Diretora do Departamento de Administração de Materiais da PMB.
Marisa Botter Adorno Gebara: Formada em Direito pela Instituição Toledo de Ensino – Ite/Bauru. Pós 
Graduada em Direito Municipal e Direito Administrativo. Procuradora do Município de Bauru desde 1999. 
Diretora da Procuradoria do Contencioso.
Inscrições: das 16h do dia 29/05/2018 às 17h do dia 20/06/2018, 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 do Bem-Estar Social
José Carlos Augusto Fernandes
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1- APRESENTAÇÃO
Apresentamos o Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional para o quadriênio 

2018-2021 que traz oito diretrizes com base na Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, 
expressando as ações desenvolvidas no Município de Bauru, com o intuito de melhorar as condições 
de acesso à alimentação adequada, em consonância com as Políticas Nacional e Estadual de Segurança 
Alimentar e Nutricional.

A elaboração das diretrizes, objetivos e metas do Plano Municipal de Segurança Alimentar e 
Nutricional foi resultado da análise das ações já realizadas no Município, de indicadores, além dos Temas 
debatidos na II Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em 09 de Junho 
2015.

O Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional foi entendido como um processo 
dinâmico e participativo que permite a revisão permanente dos objetivos, prioridades, estratégias e ações, 
visando assegurar o Direito Humano à Alimentação Adequada.

Como fator preponderante para o cumprimento das diretrizes estabelecidas neste Plano, observa 
-se que deverá ser efetuado o monitoramento e a avaliação da sua implementação, delineando as estratégias 
públicas para promover o direito à alimentação adequada, fortalecer a agricultura familiar, o abastecimento 
e o atendimento às populações em situação de vulnerabilidade.

Desta forma, a Segurança Alimentar e Nutricional deve ser buscada de forma coletiva e 
intersetorial, integrando e articulando os esforços entre as várias áreas do Governo e Sociedade Civil, 
assegurando o Direito Humano à Alimentação Adequada e a Soberania Alimentar.

 2- INTRODUÇÃO:
A fome e o desperdício de alimentos estão entre os maiores problemas que o Brasil enfrenta, 

constituindo-se em um dos maiores paradoxos de nosso País, já que produzimos cerca de 140 milhões de 
toneladas de alimentos por ano e somos um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, ao 
mesmo tempo em que, temos milhões de excluídos sem acesso ao alimento em quantidade e/ou qualidade 
necessária para sobrevivência. 

O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do mundo; nossa agricultura 
é forte e suficiente para atender às necessidades internas e ainda gerar divisas com exportações.
 O enfrentamento da insegurança alimentar implica, no reconhecimento multidimensional e 
intersetorial que requer intensa articulação entre as políticas econômicas e sociais. Medidas de natureza 
macroeconômica impactam de forma significativa as situações de insegurança alimentar, principalmente 
no que se refere à distribuição da renda, ainda extremamente desigual no Brasil.

Para reverter esse cenário de insegurança alimentar e nutricional é necessário adotar políticas 
sociais e econômicas que desencadeiem uma efetiva redistribuição de renda e da riqueza, a imediata 
redução nas taxas de juros e a negociação soberana dos acordos internacionais, que façam cumprir os 
direitos previstos em Lei, como exemplo os Artigos 6º e 7º da Constituição Federal de 1988, “direitos 
sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição” e “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social”.
 As necessárias e desejáveis alterações no quadro social vigente, rumo à construção de uma 
sociedade mais justa demandam que as diversas políticas públicas estejam articuladas e direcionadas para 
esse fim. As políticas sociais sejam elas de caráter universal ou voltadas prioritariamente para a população 
em situação de vulnerabilidade, abrangem diferentes campos de intervenção do Estado e precisam ser 
pensadas articuladamente para a formulação de estratégias de enfrentamento das situações de insegurança 
alimentar. Para tanto, é fundamental garantir e fomentar a participação das diferentes esferas governamentais 
e da sociedade.

A política municipal de abastecimento alimentar deve disciplinar a distribuição de gêneros 
alimentícios de qualidade para a população, principalmente a de baixa renda, fomentar atividades de 
produção na região, criar programas e equipamentos que beneficiem e facilitem a comercialização dos 
alimentos ao consumidor, administrar feiras livres e desenvolver atividades de orientação e educação 
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alimentar aos consumidores. Diante disso, para enfrentamento da insegurança alimentar é proposto 
programas, projetos e serviços tais como: hortas comunitárias, produção de alimentos, banco de alimentos, 
Cozinha Comunitária, Bom Prato, entre outros, que estimulam novos hábitos alimentares saudáveis. 

É importante também criar condições de educação e de saúde, estabelecer políticas de integração 
ao mundo do trabalho e estimular programas de desenvolvimento sustentável no campo e nas cidades.

O relatório O Estado da Insegurança Alimentar no Mundo 2015, divulgado pela Organização 
das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), apresenta dados que indicam avanços 
brasileiros na redução do número de pessoas em situação de fome conquistado nos últimos anos. O Brasil 
é o país, entre os mais populosos, que teve a maior queda de subalimentados entre 2002 e 2014, que foi de 
82,1%. O “relatório confirma o esforço e reconhece a trajetória do Brasil na ação de redução da pobreza 
e do combate à fome. (...)O nosso problema não era a disponibilidade de alimentos, o nosso problema era 
acesso aos alimentos e à renda, e conseguimos alcançar com políticas públicas”, ressaltou a ministra do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome da época, Tereza Campello. As ações de segurança alimentar 
desenvolvidas e o Programa Bolsa Família foram citados como cruciais para o crescimento inclusivo que 
o Brasil alcançou. 

Para a FAO, o avanço no enfrentamento da fome se deve ao compromisso político dos governos, 
à mobilização de toda a sociedade, ao reforço de sistemas de proteção social, com medidas para apoiar a 
produção (especialmente a agricultura familiar), além do desenvolvimento e fortalecimento dos marcos 
legais que permitem consolidar as conquistas e dotar recursos orçamentários à causa.

Diante da realidade apresentada constatamos que as causas dos resultados positivos estão 
relacionadas com investimentos em políticas públicas focadas na redução da pobreza e da desigualdade.

  Considerando o exposto o presente documento tem por objetivo oferecer um conjunto de 
proposições de ações públicas locais de segurança alimentar e nutricional, ordenadas pelo Decreto Federal 
nº 7.272/2010 que estabelece as diretrizes que direcionam o Município na execução da Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional, que atenda as necessidades da população. 

Para cada diretriz, foram descritos os programas e ações desenvolvidas no âmbito da SAN no 
município e em consonância com o Plano Plurianual (PPA). Além disso, foram contempladas as propostas 
da II Conferência Regional de Segurança Alimentar e Nutricional também foram descritas, por fazerem 
parte de ações relacionadas a SAN.

As ações públicas locais de segurança alimentar englobam também o conjunto de iniciativas 
originadas de Organizações da sociedade civil voltadas para os vários aspectos da  segurança  alimentar. 
Ambos os componentes - política e programas da administração pública e iniciativas oriundas da sociedade 
- entrelaçam-se no esforço permanente de construção de parcerias entre o Estado e a sociedade civil, que 
orientaram a elaboração do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional ora apresentado.
 Destacamos os conceitos inerentes a propostas apontadas, estruturantes da Política de Segurança 
Alimentar e Nutricionais:
Conceito de Segurança Alimentar e Nutricional (SAN)

Considerando a Lei nº 11.346/2006 a segurança alimentar e nutricional consiste na realização 
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares saudáveis 
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis.

A Soberania Alimentar é o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias 
sustentáveis de Produção, distribuição e consumo de alimentos.

Neste sentido, o sistema de produção: é considerado sustentável quando todas as etapas do 
processo atendem a processos socialmente justos, economicamente viáveis e ambientalmente adequados.

O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - SISAN foi criado por meio da Lei 
nº 11.346, de 15 de setembro de 2006 (LOSAN), com vistas a assegurar o direito humano à alimentação 
adequada. O SISAN tem por objetivos formular e implementar políticas e planos de segurança alimentar 
e nutricional, estimular a integração dos esforços entre governo e sociedade civil, bem como promover o 
acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da segurança alimentar e nutricional no país.
Integram o SISAN:
1. Conferência Nacional de Segurança Alimentar – responsável pela indicação ao CONSEA das diretrizes 
e prioridades da Política e do Plano Nacional de SAN. É precedida de Conferências Estaduais, Distrital e 
Municipais, onde são escolhidos os delegados para o encontro nacional. A Lei prevê ainda que a Conferência 
Nacional avalie o SISAN.
2. Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA – é o instrumento de articulação 
entre o governo e a sociedade civil nas questões relacionadas a SAN. Tem caráter consultivo e assessora 

o Presidente da Republica na formulação de políticas e nas orientações para que o País garanta o direito 
humano à alimentação adequada.
3. Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN –integrada por Ministros 
de Estado e Secretários Especiais. Sua missão é  transformar em programas de governo as proposições 
emanadas do CONSEA. 
4. Órgãos e entidades de SAN da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 
5. Instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, que manifestem interesse na adesão e que respeitem os 
critérios, princípios e diretrizes do SISAN. 
Atualmente integram a CAISAN todos os 19 ministérios que participam do CONSEA, sob a coordenação 
do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS). 

3-CONTEXTO ATUAL DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO ESTADO DE 
SÃO PAULO0
A segurança alimentar e nutricional no estado de São Paulo está organizada da seguinte forma: 

•	 Sistema Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
•	 Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CONSEA-SP)
•	 Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável (CRSANS)
•	 As CRSANS são instâncias descentralizadas e participativas integrantes da estrutura 

organizacional do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - CONSEA/SP. 
Cada CRSANS terá composição proporcional de 1/3 de representantes do poder público e 
2/3 de representantes da sociedade civil organizada. O Estado de São Paulo é dividido em 16 
CRSANS: Araçatuba, Baixada Santista, Barretos, Bauru, Campinas, Capital, Franca, Grande 
São Paulo, Marília, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, São Carlos, São José do Rio 
Preto, São José dos Campos e Sorocaba.
O mandato dos membros de CRSANS e conselheiros será de 2 (dois) anos e considerado serviço 

voluntário de relevante interesse público, sem qualquer remuneração.Será composta de 9 a 18 membros, 
considerando:

•	 2/3 representantes da sociedade civil organizada
•	 1/3 representantes do poder público

Atribuições das CRSANS
•	 Compilar diagnóstico da Insegurança Alimentar e Nutricional da região;
•	 Acompanhar ações/eventos de segurança alimentar e nutricional (SAN) em sua região;
•	 Fornecer ao Consea/SP dados e informações de sua área de competência;
•	 Auxiliar o Consea/SP na criação de conselhos municipais, estimulando o intercâmbio  entre 

eles; 
•	 Apoiar, articular e organizar junto com o Consea/SP a conferência regional de SAN;
•	 Propor ações e medidas relativas à educação alimentar e nutricional na região;
•	 Convocar e coordenar as reuniões de sua comissão regional;
•	 Acompanhar a implementação das propostas regionais e das demandas solicitadas pelo Consea/

SP no âmbito de sua região;
•	 Participar das atividades promovidas pelo Consea/SP;
•	 Auxiliar o Consea/SP na consecução de seus objetivos.

As CRSANS têm a seguinte divisão
•	 Capital (1 município), Grande São Paulo (38 municípios), Baixa Santista (9) municípios), 

Registro (14 municípios), Central (26 municípios), Barretos (19 municípios), Franca (23 
municípios), São José dos Campos (39 municípios), Ribeirão Preto (25 municípios), Bauru (39 
municípios), (municípios), Araçatuba (43 municípios), Presidente Prudente (53 municípios), 
Marília (51 municípios), Campinas (90 municípios), São José do Rio Preto (96 municípios

 Bauru representa 01 CRSANS  compostas pelos seguintes Municípios: Agudos, Arealva, 
Avaí, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Bauru, Bocaina, Boracéia, Borebi, Cabrália Paulista, Cafelândia, 
Dois Córregos, Duartina, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã, Iacanga, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, 
Jaú, Lençóis Paulista, Lins, Lucianópolis, Macatuba, Mineiros do Tietê, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, 
Piratininga, Pongaí, Presidente Alves, Promissão, Reginópolis, Sabino, Ubirajara, Uru.
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Comissão Regional de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de BAURU/CRSANS:
 A CRSANS BAURU é composta por 18 membros, sendo:  12 representantes da sociedade 
civil e 6 representantes do poder publico, com mandato de 2 anos a contar de 11/10/2017(D.O. São Paulo 
31/10/2018).
4. Diagnóstico do município Bauru

Latitude: Entre os paralelos 21,3 e 23º ao sul do Equador
Longitude: Entre os meridianos 48º e 50º ao oeste de Greenwich
Altitude: Máxima de 615 m e mínima de 490 m.
Área total do município: 67.350 hectares (Fonte LUPA – CATI/SAA 2008)
Área rural: 56.062 hectares (Fonte LUPA – CATI/SAA 2008)
Área urbana: 11.288 hectares (Fonte LUPA – CATI/SAA 2008)
Em 2015, a população do município de Bauru,  foi contada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) em 354.928 habitantes, sendo o 18º mais populoso do estado, apresentando 
uma densidade demografica de 532 hab/km², ocupando uma área de 667,68 km², sendo que 68,9769 km² 
estão em perímetro urbano e os 604,51 km² restantes constituem a zona rural, possui latitude: 22º18′54”, 
longitude: 49º03′39”, clima tropical e vegetação cerrado e mata atlântica. 

Embora não exista estatística oficial dos povos indígenas e sua situação de vulnerabilidade 
residentes na área urbana, Bauru hoje possui vários indígenas que saíram de suas aldeias procurando melhor 
qualidade de vida por meio de estudo e trabalho. 

A região possui quatro aldeias indígenas (Kopenoti, Nimuendaju, Ekeruá e Tereguá), numa área 
de 1.930,8 hectares ou 797,85 alqueires, denominado de Terra Indígena Araribá. As suas principais etnias 
são a Guarani, Terena e Caingangues. Os trabalhos feitos com penas e plumas de pássaros constituem a arte 
plumária indígena. Alguns índios realizam trabalhos em madeira e de cerâmica.

A atual população (2012) na Terra Indígena Araribá é de quinhentos setenta e oito índios. 
Aldeia Kopenoti: Etnia predominante Terena, População 195 (60 residências); Aldeia Nimuendaju: 
Etnia predominante Guarani, População 85 (20 residências) ; Aldeia Ekeruá: Etnia predominante Terena, 
População 180 (30 residências) e Aldeia Tereguá: Etnias predominantes Terena e Guarani, Outra etnia: 
Caingangues (Kaingang) - Dados: FUNAI, CTL de Bauru – SP (agosto 2012).

 Entre 2000 e 2014, o Município diminuiu de 0,86% a taxa geométrica anual para 0,65%, 
considerada abaixo da média do Estado 0,71%, o que indica um pequeno fluxo migratório de 352 pessoa/
ano. Por outro lado, segundo dados do IBGE/2014 o grau de urbanização do município é significativamente 
alto (98,33%), quando comparado com a região administrativa (86,66%) e com o Estado de São Paulo 
(96,27%). 

Considerando os dados do IBGE/2015, Bauru apresenta 119.432 domicílios particulares 
permanentes, comparado com os dados do IBGE/2010 109.875 domicílios, onde ocorreu um aumento 
significativo de 10%, considerando a política habitacional implantada no Município, por meio do Programa 
Minha Casa Minha Vida fase I e II, totalizando 9.272 unidades habitacionais destinadas às famílias em 
situação de vulnerabilidade social e risco. 

Segundo a Fundação SEADE/2014, a taxa de natalidade atingiu 13,95%, valores melhores do 
que os do Estado, que foi 14,66%. Já a população com menos de 15 anos no município representa, em 2014 
segundo a SEADE, 18,24% do conjunto dos habitantes, enquanto que na região de Governo representa 
18,59% e, para o Estado de São Paulo, representa 19,63%. 

No que se refere a estatísticas vitais e de saúde, de acordo com o Radar Regional da Fundação 
SEADE segue quadro de informações:

 O Índice do Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do Brasil, divulgado pelo Programa 
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD-2015) da Organização das Nações Unidas (ONU), 
revelou que Bauru é o 37º melhor município para se viver entre os 5.565 do Brasil. Com melhorias em todos 
os indicadores socioeconômicos, a cidade alcançou o índice “muito alto” na classificação.

Com base nos Censos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o IDH leva em 
conta três componentes: educação, renda per capita e expectativa de vida ao nascer. A escala, que varia de 0 
a 1, classifica os municípios. Quanto mais próximo do 1, mais desenvolvida a cidade está.

Os dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 comparam os censos de 1990, 
2000 e 2010. Neste último ano, Bauru atingiu 0,801 de IDH, o que garantiu a 37ª posição entre todas as 
cidades do Brasil e a 20ª entre os 645 municípios paulistas.

O coeficiente de Gini, que mede a desigualdade social no período de 2000 a 2010 segundo dados 
da PNUD, Bauru vem diminuindo de 0,58 para 0,55, enquanto o do Estado de 0,51 para 0,44. Neste sentido, 
pode verificar considerando informações do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, que o Município 
possui aproximadamente 130.000 mil pessoas com emprego formal, o que corresponde aproximadamente 
37% da população, com rendimento médio de R$ 2.257,78.

Outra informação relevante do Censo do IBGE/2010 é referente ao número de pessoas com 
deficiência no município, que se refere a aproximadamente 26.428 pessoas, correspondendo 21,27% do 
total dos habitantes. 

Os principais rios do município são o Rio Bauru e o Rio Batalha. O primeiro nasce em uma 
área bem próxima ao perímetro urbano bauruense, seguindo 42 km até desaguar no Rio Tietê, entre os 
municípios de Boraceia, Pederneiras e Itapuí. Já o Rio Batalha nasce em Agudos e é um importante afluente 
do Rio Tietê, tendo 167 km de extensão. Dele é captada a água consumida pelo município. 

Atualmente Bauru conta com duas Estações de Tratamento de Esgoto (Candeia e Tibiriçá), 
ambas inauguradas em 2011, que tratam, em média, o esgoto de 31.200 habitantes da cidade. E também está 
em andamento a obra da Estação de Tratamento de Esgoto Vargem Limpa, no Distrito Industrial I, região 
leste da cidade, próxima ao Rio Bauru e Ribeirão Vargem Limpa. Essa Estação irá tratar praticamente todo 
o esgoto da cidade, terá capacidade para tratar inicialmente 1.305 litros de esgoto por segundo. Na primeira 
etapa, até 2020, serão implantados três módulos, com capacidade de atendimento de 477 mil pessoas (cada 
módulo para 159 mil habitantes). Até 2030 atenderá uma população estimada de 587 mil habitantes, com 
quatro módulos. 

 A localização estratégica e a facilidade do sistema de transporte ocasionado pelo entroncamento 
rodoferroviário levaram o setor de prestação de serviços e comércio a se constituir na principal atividade 
econômica do município. Já o entroncamento rodo-hidroferroviário regional favoreceu o desenvolvimento 
econômico relativo às atividades industriais – têxteis, de mobiliário, bebidas e alimentos – e agropecuárias 
(cana-de-açúcar, carne bovina e laranja), com a presença de grandes usinas sucroalcooleiras. 

Atualmente, com uma área rural de 56.062,01 ha, e com 715 propriedades rurais produtivas, 
Bauru, se destaca na pecuária, com uma área de 40.071,12 ha de pastagens, que representam 71,48% da 
área agricultável do município. 
 Na fruticultura destaca-se a citricultura, abacaxi e o abacate e apesar de ocupar pequenas áreas 
a olericultura vem se mostrando uma importante geradora de emprego e renda, cultivada a campo e em 
ambientes protegidos.

População:

Fonte: IBGE

4.1 Área Econômica
                      Bauru destaca-se no setor educacional universitário, devido a implantação de diversas 
Instituições de Ensino Superior, públicas e privadas no município.
                  Na área econômica, predomina o setor de serviços, seguido pelo comércio e industrial. Na 
agropecuária, prevalece à bovinocultura, avicultura, plantações de eucalipto, cana-de-açúcar e laranja. 
                  O setor industrial é representado por indústrias de transformação, metalurgia, mecânica 
e alimentícias. Nos setores gráfico e alimentício, Bauru possui empresas líderes nacionais, com notável 
volume de vendas internas e externas. 
     Com relação ao emprego, Bauru apresenta segundo a Fundação/SEADE/2010 129.238 
vínculos empregatícios para uma população de 343.695 habitantes. A maioria dos empregos encontra-se no 
setor de Serviços, que representa 49,7% do total, seguido do setor do Comércio, com 23,46%. O setor da 
Indústria representa 14,23% dos empregos em Bauru.
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4.2 Área Educacional
                        O município tem várias instituições educacionais. Segundo o cadastro de escolas da Secretaria 
de Educação do Estado de São Paulo, são 58 escolas estaduais, 83 escolas municipais e 109 escolas 
privadas. Além disso, possui escolas técnicas e profissionalizantes como Serviço Nacional de Aprendizado 
Industrial (SENAI), Colégio Técnico Industrial (CTI) e ETEC Rodrigues de Abreu, três Instituições de 
Ensino Superior públicas, a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual Paulista (Unesp), 
que possui no município seu maior campus, a Faculdade de Tecnologia de Bauru (FATEC), e 7 Instituições 
de Ensino Superior particulares, como a Universidade do Sagrado Coração (USC), Universidade Paulista 
(UNIP), UNINOVE, IESB Prevê, Anhanguera, Faculdades Integradas de Bauru (FIB) e a Instituição Toledo 
de Ensino (ITE). O câmpus da Unesp local possui ainda com o Instituto de Pesquisas Metereológicas 
(IPMet).
4.3 Área Saúde:

Bauru possui 7 hospitais - Hospital Beneficência Portuguesa, Hospital de Base, Hospital de 
Anomalias Craniofaciais/Centrinho, Hospital Estadual, Hospital de Olhos de Bauru, Hospital Unimed 
e Hospital São Lucas, um ambulatório do Hospital Amaral Carvalho, 18 Unidades Básicas de Saúde, 6 
Unidades  de Saúde da Família, 6 Unidades de Saúde Mental, 8 Unidades de Urgência e Pronto Atendimento, 
42 Consultórios Odontológicos e 9 Unidades de Referência.
       No que se refere à promoção de saúde existente no município pode-se citar os programas 
governamentais de prevenção disponível nas unidades básicas de saúde:

•	 Saúde do adulto:
Programas: Diabetes, Hipertensão, Hipertensão/Diabetes

•	 Saúde da Criança:
Programas: Defesa da Vida, Puericultura, Vigilância Nutricional, Bucal do Bebê.

•	 Saúde da Mulher:
Programas: Planejamento Familiar, Pré-Natal, Puerpério

•	 Saúde Geral:
Programas: Combate à AIDS, Tuberculose, Hanseníase
          
4.4  Aspecto Turístico: 

Como atrativos turístico-culturais, podem ser citados o Parque Vitória Régia, o Zoológico 
Municipal, o Jardim Botânico, o Horto Florestal, o Museu Ferroviário, o Teatro Municipal “Celina 
Lourdes Alves Neves” e o Aeroclube. 

                   A cidade é conhecida nacionalmente por existir um sanduíche com o seu nome. O Conselho 
Municipal de Turismo de Bauru (COMTUR) realiza a outorga do selo de certificação do alimento aos 
estabelecimentos que comercializam o lanche tradicional. Segundo o COMTUR, o intuito é preservar a 
identidade e valorizar a iniciativa dos empresários que buscam a qualidade na prestação de serviços e o 
comprometimento com a municipalidade.
4.5  Área Assistência Social: 

A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência Social brasileira. 
Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS 
em dezembro de 1993, como política social pública, a assistência social inicia seu trânsito para um campo 
novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal. A LOAS cria 
uma nova matriz para a política de assistência social, inserindo-a no sistema do bem-estar social brasileiro 
concebido como campo do Seguridade Social, configurando o triângulo juntamente com a saúde e a 
previdência social.  

De acordo com o artigo primeiro da LOAS, “a assistência social, direito do cidadão e dever do 
Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades 
básicas”.

A Assistência Social é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei 
8.742/2003, que lhe atribui os objetivos de atendimento às necessidades básicas de sua população alvo e o 
combate à pobreza, em articulação com as demais políticas setoriais. Também, estabelece a descentralização 
da política para o âmbito dos estados e municípios e a implantação do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS, que compreende uma rede de proteção social básica e especial, constituída por um conjunto de 
benefícios, serviços, programas e projetos voltados à essa população.
                  Ressalta-se que se entende por “rede” o conjunto de serviços, benefícios, programas e projetos 
articulados entre si, o que exige planejamento e avaliação conjunta, de forma sistematizada.
                 Atendendo a determinação legal, Bauru possui a seguinte estrutura de Gestão da Assistência 
Social:

1) Secretaria Municipal do Bem Estar Social – SEBES, órgão gestor da assistência social do 
município, encarregado de planejar, organizar, coordenar e avaliar a execução da política rede.

2) Conselho Municipal da Assistência Social - CMAS, órgão deliberativo e fiscalizador, a quem 
compete, principalmente:

a) aprovar a Política e o Plano Municipal de Assistência Social elaborado pela SEBES 
e acompanhar sua execução;

b) fixar normas e proceder à inscrição das entidades e organizações de assistência 
social, no âmbito do município, fiscalizando-as;

c) Orientar e controlar a administração do Fundo Municipal de Assistência Social;
d) Estabelecer diretrizes, apreciar e aprovar os programas anuais e plurianuais da 

aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.
3) Fundo Municipal de Assistência Social, órgão canalizador dos recursos orçamentários 

federais, estaduais e municipais destinados à execução da política, administrado pela SEBES, 
sob a fiscalização do CMAS.

                     Desde 2005 Bauru atendeu a legislação vigente em gestão plena da assistência social. É importante 

salientar que a Secretaria Municipal do Bem Estar Social/ SEBES, baseia-se na “Tipificação Nacional 
de Serviços Sócioassistenciais” que estabelece uma matriz padronizada de Serviços socioassistenciais, 
organizados conforme nível de complexidade.  
 De acordo com os dados apresentados no PMAS 2017, a rede de proteção básica se compõe em 
65 serviços socioassistenciais, na proteção especial 15 serviços socioassistenciais na media complexidade 
e 20 serviços socioassisitenciais na alta complexidade. Ressalta-se também a existência de 05 ações não 
tipificados, os quais atendem as famílias tanto da rede de proteção social básica, como a proteção especial. 
No que tange especificamente à Rede de Proteção Social Básica, esta se articula da seguinte forma:
4.5.1 Rede de Proteção Básica:
4.5.2 CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CRAS
 O CRAS atua como a principal porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social / SUAS, 
dada sua capilaridade nos territórios e é responsável pela organização e oferta de serviços da Proteção 
Social Básica nas áreas de vulnerabilidade e risco social. O principal serviço ofertado pelo CRAS é o 
Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. 
Atualmente o Município conta com 08 (oito) Unidades de CRAS sendo eles:

CRAS RAFAEL MAURÍCIO – Unidade I
Rua Antônio Palhares, QD. 03 s/nº 
Quinta da Bela Olinda (Antigo Lar Escola Rafael Maurício)
Telefone: 3239-7775
CRAS FERRAZ – Unidade II
Rua: Bolívia, 6-63
Jardim Ferraz
Telefone: 3236-2837
CRAS FERRADURA – Unidade III
Rua: Maria José Silvério dos Santos, QD 02 s/nº esquina c/ Av. Lucio Luciano
Núcleo Habitacional Pastor Arlindo Lopes Viana
Telefone: 3231-3345
CRAS TIBIRIÇÁ – Unidade IV
Rua: Praça Nove de Julho QD. 04, s/nº 
Distrito de Tibiriçá
Telefone: 3279-1187
CRAS SANTA CÂNDIDA – Unidade V
Av. Das Bandeiras c/ Rua Lazaro Cleto,1-43 
Santa Cândida 
Telefone: 3218-0252
CRAS IX DE JULHO – Unidade VI
Rua: Itália Giovanetti Franciscato, QD. 01, S/Nº
Pq. Nove de Julho
Telefone: 3218-8633
CRAS GODOY – Unidade VII
Alameda Flor do Amor, QD 10 s/nº
Pq. São Geraldo
Telefone: 3218-6524
CRAS JARDIM EUROPA - Unidade VIII
R: Carlos Del Plete, 11-16.
Jardim Europa 
Telefone: 3236-2565

Total de famílias referenciadas: 49.217
Total de famílias em acompanhamento PAIF: 1.224
Meta: famílias referenciadas por CRAS : 5.000
Número de atendimentos individuais realizados: 3.597
Período de funcionamento: Período mínimo de 5 dias por semana, 9 horas diárias. 
Fonte: Relatório mensal de atividades – RMA – MDS – Março 2018
4.5.2   Rede de Proteção Social Especial
4.5.2.1 Rede de Proteção Social Especial de Média e alta Complexidade
Unidade: Centro de Referência Especializado de Assistência Social I e II (CREAS)
Período de funcionamento: Período de 05 (cinco) dias por semana.
Público Alvo:
 Crianças, adolescentes, jovens, mulheres, pessoas idosas, pessoas com deficiência, e suas 
famílias, que vivenciam situações de ameaça e violações de direitos por ocorrência de abandono, violência 
física, psicológica ou sexual, exploração sexual comercial, situação de rua, vivência de trabalho infantil e 
outras formas de submissão a situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os impedem 
de usufruir de autonomia e bem-estar.
Objetivos:
•	 Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função protetiva.
•	 Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos, conforme 

necessidades.
•	 Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários.
•	 Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família.
•	 Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos.
•	 Prevenir a reincidência de violações de direitos.
Meta: Demanda do município
Número de Atendimento: 3.961 pessoas
4.6- Programas de Transferência de Renda
4.6.1 - Governo Federal
4.6.2 Programa Bolsa Família

Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social o Bolsa Família é um programa que contribui 
para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três 
eixos principais: Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa 
recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo federal. Esse eixo garante 
o alívio mais imediato da pobreza.  Acesso a direitos — as famílias devem cumprir alguns compromissos 
(condicionalidades), que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à assistência social. 
Esse eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o ciclo da pobreza, graças a melhores 
oportunidades de inclusão social.  Importante — as condicionalidades não têm uma lógica de punição; e, 
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sim, de garantia de que direitos sociais básicos cheguem à população em situação de pobreza e extrema 
pobreza. Por isso, o poder público, em todos os níveis, também tem um compromisso: assegurar a oferta 
de tais serviços. Articulação com outras ações — o Bolsa Família tem capacidade de integrar e articular 
várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias, contribuindo para elas superarem 
a situação de vulnerabilidade e de pobreza.

Desde 2011, o Bolsa Família faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, que reuniu diversas 
iniciativas para permitir que as famílias deixassem a extrema pobreza, com efetivo acesso a direitos básicos 
e a oportunidades de trabalho e de empreendedorismo.

Atualmente o município possui mais de onze mil famílias beneficiárias do PBF. A gestão do 
Bolsa família é descentralizada e compartilhada por União, estados, Distrito Federal e municípios. Os três 
entes federados trabalham em conjunto para aperfeiçoar, ampliar e fiscalizar a execução do Programa, 
instituído pela Lei 10.836/04 e regulamentado pelo Decreto nº 5.209/04. A lista de beneficiários é pública e 
pode ser acessada por qualquer cidadão. 

No que se refere à Gestão descentralizada o Governo Federal por meio do Ministério do 
Desenvolvimento Social (MDS) criou um instrumento que mede a qualidade de gestão do Bolsa Família em 
níveis estadual e municipal. Trata-se do Índice de Gestão Descentralizada (IGD). Esse índice leva em conta 
a eficiência na gestão do Programa, e as informações são utilizadas pelo MDS para o repasse de recursos 
para aperfeiçoar as ações de gestão dos estados e dos municípios.

Os recursos são repassados mensalmente do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS) ao 
Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS), de forma obrigatória, nos termos do art. 8º, da Lei nº 
10.836/04, na modalidade “fundo a fundo”, sendo depositados em conta-corrente aberta pelo FNAS no 
Banco do Brasil especialmente para fins de execução das atividades vinculadas à gestão do Bolsa Família.

No município de Bauru a responsabilidade pela Gestão do Programa Bolsa Família é a Secretaria 
Municipal do Bem Estar Social, assim as atribuições do Gestor Municipal são:

Assumir a interlocução entre a prefeitura, o MDS e o estado para a implementação do Bolsa 
Família e do Cadastro Único. Por isso, o Gestor deve ter poder de decisão, de mobilização de outras 
instituições e de articulação entre as áreas envolvidas na operação do Programa.

Coordenar a relação entre as Secretarias de Assistência Social, Educação e Saúde para o 
acompanhamento dos beneficiários do Bolsa Família e a verificação das condicionalidades.

Coordenar a execução dos recursos transferidos pelo Governo Federal para o Programa Bolsa 
Família no município. 

Assumir a interlocução, em nome do município, com os membros da Instância de Controle 
Social do município, garantindo o acompanhamento e a fiscalização das ações do Programa na comunidade.

Coordenar a interlocução com outras secretarias e órgãos vinculados ao próprio governo 
municipal, do estado e do Governo Federal e, ainda, com entidades não governamentais, com o objetivo de 
facilitar a implementação de Programas Complementares para as famílias beneficiárias do Bolsa Família. 

Outra ação importante do gestor são as atividades complementares. Elas podem ser ações 
de geração de trabalho e renda, acesso ao conhecimento, condições habitacionais, direitos sociais, 
desenvolvimento local, entre outras. Elas objetivam promover o desenvolvimento social e econômico 
sustentável das famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. Para a consolidação dessa estratégia 
de inclusão social, as ações precisam ser articuladas e integradas pelas três esferas de governo e com a 
sociedade civil, conforme a legislação e as práticas vigentes.

No município de BAURU, o total de famílias inscritas no Cadastro Único em março de 2018 era 
de 36.732, o que corresponde a 91.452 pessoas, com renda familiar:

- até R$85,00 por pessoa: 11.227 famílias;
- entre R$85,01 e R$170,00 por pessoa: 3.334 famílias;
- entre R$ 170,01 e meio salário mínimo por pessoa: 7.267 famílias;
- acima de meio salário por pessoa: 12.814 famílias.

4.6.3 Benefício De Prestação Continuada - BPC
O BPC é um benefício da Política de Assistência Social, individual, não vitalício e intransferível, 

que garante a transferência mensal de 1 (um) salário mínimo ao idoso, com 65 (sessenta e cinco) anos ou 
mais, e à pessoa com deficiência, de qualquer idade, com impedimentos de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, que comprovem não possuir meios para prover a própria manutenção nem 
de tê-la provida por sua família.

O BPC integra a Proteção Social Básica no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – 
SUAS e para acessá-lo não é necessário ter contribuído com a Previdência Social. 

O BPC foi instituído pela Constituição Federal de 1988, e regulamentado pela Lei Orgânica da 
Assistência Social – LOAS, Lei Nº 8.742, de 7/12/1993 e pelas Leis Nº 12.435, de 06/07/2011 e Lei Nº 
12.470, de 31/08/2011, que alteram dispositivos da LOAS e pelos Decretos Nº 6.214/2007 e Nº 6.564/2008.
 Para receber as informações de como requerer o BPC, o cidadão poderá procurar o Centro de 
Referência de Assistência Social – CRAS, a Secretaria Municipal de Bem Estar Social, o órgão responsável 
pela Política de Assistência Social, ou o Posto de Atendimento da Secretaria Municipal do Bem Estar Social 
no Poupa Tempo do município para requerê-lo.

A Agência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS é o órgão responsável pelo recebimento 
do requerimento e pelo reconhecimento do direito ao BPC.
Público Alvo:

Idosos, com idade de 65 (sessenta e cinco) anos ou mais, cuja renda per capita familiar seja 
inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo vigente.

Pessoa com deficiência, de qualquer idade, entendida como aquela que apresenta impedimentos 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas, cuja renda mensal bruta familiar per capita seja inferior a ¼ (um quarto) do salário mínimo 
vigente.

Também pode ser beneficiário do BPC o brasileiro naturalizado, domiciliado no Brasil, idoso 
ou com deficiência, observados os critérios estabelecidos na legislação, que não recebe qualquer outro 
benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, nacional ou estrangeiro, salvo o da assistência 
médica e no caso de recebimento de pensão especial de natureza indenizatória.
Objetivo:

Com a finalidade de desenvolver e manter uma rede de proteção social integral aos (às) 
beneficiários (as) do BPC, na perspectiva de assegurar a melhoria da qualidade de vida, a participação e 
inclusão dos (as) beneficiários (as) e suas famílias no contexto social.
Nº beneficiário: 9.805, sendo: Nº BPC IDOSO: 5071 e Nº BPC PCD: 4.734 (dados MDS 2018)
4.6.4  Benefício de Prestação Continuada – BPC - TRABALHO

O Programa BPC Trabalho tem por finalidade a promoção do acesso ao trabalho às pessoas com 

deficiência beneficiárias do BPC, de 16 a 45 anos, por meio de ações articuladas entre os órgãos gestores da 
assistência social com as demais políticas públicas, em parceria com instituições sociais.
Público Alvo:

Na faixa etária de 16 a 45 anos, por meio de ações articuladas entre os órgãos gestores da assistência 
social com as demais políticas públicas, em parceria com instituições sociais.
4.6.5  Benefício de Prestação Continuada – BPC - ESCOLA

O Programa BPC na Escola é o Programa de Acompanhamento e Monitoramento do Acesso e 
Permanência na Escola das Pessoas com Deficiência Beneficiárias do Benefício de Prestação Continuada 
da Assistência Social (BPC). 

O Programa BPC na Escola foi instituído pela Portaria Interministerial MDS/MEC/MS/
SEDH nº 18, de 24 de abril de 2007. É um programa do Governo Federal que envolve o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome - MDS, o Ministério da Educação - MEC, o Ministério da 
Saúde - MS e a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República - SEH/PR.
Público Alvo:

Tem como prioridade as pessoas com deficiência beneficiárias do BPC, até 18 anos de idade.
Objetivo:

 Promover a elevação da qualidade de vida e dignidade das pessoas com deficiência beneficiárias 
do BPC, preferencialmente de 0 a 18 anos de idade, garantindo-lhes acesso e permanência na escola, por 
meio de ações articuladas da área de saúde, educação, assistência social e direitos humanos.

Conforme dados de 2012 - MDS, Bauru tem a quantidade de 565 pessoas com deficiência 
beneficiários do BPC na Escola, sendo que 369 beneficiários do BPC estão inseridos na escola e sendo 196 
não estão inseridos. 
Nº beneficiário: 565 pessoas
4 .7 Governo Estadual
4.7.1 - Programa Renda Cidadã

Este programa de transferência de renda surge com o propósito de enfrentar o processo de 
empobrecimento de uma parcela significativa da população, que tem alterado profundamente a estrutura 
da família, seu sistema de relações e os papéis desempenhados. Um grande número de famílias vivencia 
processo de vulnerabilidade em decorrência do desemprego ou subemprego, falta de qualificação 
profissional, analfabetismo, situação precária de saúde, falta de moradia ou moradias precárias, falta 
de saneamento básico, violência, dependência química, separações e perdas na família, migração, 
assentamentos e reassentamentos.
Objetivo:

Promover ações complementares e conceder apoio financeiro temporário direto à família, 
visando a autossustentação e a melhoria na qualidade de vida da família beneficiária do programa.
Público-Alvo:

Famílias com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo nacional.
Tempo de permanência no Programa: 

36 meses, mediante avaliação do gestor municipal, que a cada período de 12 meses, deverá 
avaliar as condições e critérios para permanência da família no programa.
Valor do Benefício: R$ 80,00 (oitenta reais) / mês por família
4.7.2- Programa Ação Jovem

O Programa Ação Jovem estimula a conclusão da escolaridade básica, possibilitando aos jovens 
beneficiários continuar o aprendizado para seu desenvolvimento pessoal, para sua inserção no mercado do 
trabalho e para fomentar sua preparação para o efetivo exercício da cidadania.
Objetivo:

O Programa Ação Jovem objetiva promover a inclusão social de jovens, mediante a transferência 
de renda, como apoio financeiro temporário para estimular a conclusão da escolaridade básica.
Objetivos específicos:

Incentivar o retorno e/ou permanência na escola;
Estimular a conclusão do ensino médio;
Promover ações complementares;
Propiciar acesso a cursos profissionalizantes;
Favorecer a iniciação no mercado de trabalho.

Público Alvo:
Estudantes de 15 a 24 anos, com prioridade para aqueles com renda familiar de até um quarto 

do salário mínimo por pessoa.
Valor do Benefício: R$ 80,00 por mês.
Tempo de permanência no Programa: 

O período de permanência é de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais períodos, sendo o 
máximo de 36 meses, desde que o jovem continue atendendo aos critérios de elegibilidade do programa. 
Por descumprimento de condicionalidade, o jovem poderá ser desligado a qualquer tempo.
Critérios para inscrição:
1. Ter idade de 15 a 24 anos; 
2. Estar com ensino fundamental e/ou médio incompletos;
3. Ter renda familiar per capita de até meio salário-mínimo;
4. Estar matriculado no ensino regular de educação básica ou Ensino de Jovens e Adultos - EJA presencial.
4.7.3. -  Programa São Paulo Amigo do Idoso

Programa que envolve ações intersecretariais voltadas à proteção, educação, saúde e 
participação da população idosa do Estado.
 O Cartão Amigo do Idoso é uma iniciativa do Governo do Estado de S. Paulo para melhorar 
a qualidade de vida dos idosos registrados no Cadastro Único (CadÚnico) e que não recebem benefícios 
individuais, como o Renda Mensal Vitalícia (aposentadoria) ou Benefício de Prestação Continuada da 
Assistência Social (BPC). 
Objetivo: Melhorar a qualidade de vida dos idosos registrados no Cadastro Único (CadÚnico) e que não 
recebem benefícios individuais, como o Renda Mensal Vitalícia (aposentadoria) ou Benefício de Prestação 
Continuada da Assistência Social (BPC).
Público-Alvo: idosos com idade superior a 80 anos, renda mensal de até meio salário mínimo, não 
cadastrado em benefícios individuais;
Nº de Atendidos: 25 (dados 2016)
Valor do Benefício: R$ 100,00 (cem reais) / mês por idoso.
Tempo de permanência no Programa: 36 meses, mediante avaliação do gestor municipal, que a cada 
período de 12 meses, deverá avaliar as condições e critérios para permanência da família no programa.
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5. Área Agricultura:
Bauru possui a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (SAGRA), tendo como 

princípios que a rege, promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural dos produtores rurais e de 
sua comunidade, e sabendo da necessidade de colocá-los frente às inovações tecnológicas, cada vez mais 
diversificadas, vê como necessidade de fortalecimento o Centro Rural de Tibiriçá, pois o mesmo encontra-
se localizado em uma região de grande incidência de produtores rurais, além de toda a infraestrutura 
necessária.
1. Visão de Futuro
                Tornar a atividade agropecuária do município expressiva e consolidada, a fim de contribuir para 
o desenvolvimento sócioeconômico, cultural e político da população.
2. Diretrizes de trabalho:
•	 Difusão de tecnologias
•	 Compromisso com o homem do campo e com a sociedade
•	 Agroindustrialização do município
•	 Segurança alimentar
•	 Organização e gerenciamento das feiras livres do município de Bauru
•	 Infraestrutura rural
•	 Conscientização e educação ambiental
•	 Feira do produtor: O município realiza/incentiva as feiras livres, sendo que as mesmas são realizadas 

nos mais diversos cantos da cidade, nas modalidades Feiras Livres Convencionais, Feiras da Reforma 
Agrária e Feiras do Produtor Rural.

•	  Serviço de inspeção municipal: Bauru conta com o SIMB (Serviço de Inspeção Municipal de 
Bauru), que atualmente possui 6 (seis) agroindústrias cadastradas (dados 2016): Laticínio Copacabana, 
Apicultura AZ de Ouro, ABA (Associação Bauruense de Apicultores), Granja de Ovos de Ovos 
Orgânico Cantinho do Sol, Casa de Carnes SS e Defumados.

6. Cenário Rural – Dados Sociocultural:
População rural: Dados Populacionais fornecidos pelo IBGE (2008), indicam que a população 

rural é de 7000 habitantes. Com o êxodo rural, principalmente dos jovens em busca de trabalho e estudo, 
sabe-se que a população rural envelheceu, porém, não há dados específicos de idade da população 
disponível. 

6.1 DADOS AGROPECUÁRIOS:
Área total das UPAs (Unidades de Produção Agrícolas): 56.062,07 hectares

  Número de UPAs: 715
  Módulo Rural: 12 hectares

A- Estrutura Fundiária
Estrato

(ha)
UPAs Área total

Nº % ha %
0 – 10 212 29,66 1.103,8 1,97
10 – 20 148 20,7 2.132,9 3,8
20 – 50 163 22,8 5.131,8 9,15
50 – 100 68 9,51 4.951,0 8,83
100 – 200 56 7,83 7.968,2 14,21
200 – 500 43 6,01 13.333,7 23,78
500 – 1000 20 2,8 14.255,9 25,43
1000 – 2000 4 0,56 4.926,4 8,79
2000 - 5000 1 0,14 2.258,4 4,03

> 5000 0 0 0 0
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)

B- Ocupação do Solo
Descrição de uso do solo N° de UPAs Área (ha) %

Cultura Perene 267 2.809,0 5,01
Reflorestamento 114 4.196,5 7,49
Vegetação Natural 308 4.316,9 7,7
Área Complementar 667 633,17 1,13
Cultura Temporária 260 2.275,1 4,06
Pastagens 683 40.071,2 71,48
Área em descanso 16 216,6 0,39
Vegetação de brejo e várzea 407 1.543,6 2,75

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)

C- Principais atividades agropecuárias 
Principais Explorações Agrícolas Área (ha) N° UPAs

Braquiaria 37.291,6 564
Eucalipto 4.011,8 109
Laranja 2.293,3 38
Outras gramíneas para pastagem 2.171,5 129
Cana-de-açúcar 1.705,5 214
Milho 272,0 22
Abacate 216,5 7
Pinus 180,1 9
Abacaxi 171,0 3

Produtos Fornecedores de 
insumos

Prestadores de 
serviço Mão de obra Canais de 

comercialização

Pecuária de corte Revendas da região 
(1) -- Familiar, 

contratada

Leilões, Indústria 
(frigorífico) e venda 

direta entre produtores.

Laranja
Revendas da 
região; Vendedores 
autônomos

Assist. Téc 
particular; 
Colheita 

terceirizada.

Familiar, 
contratada e 
temporária.

Agroindústrias; 
Atacadista varejista 

regional 

Avicultura de corte Integradora  (2)
Assist. téc. e 
Transporte 

(integradora)
Familiar Indústria (Integradora 

– processadora)

Pecuária Leiteira Revendas da região 
(1); 

Assist. téc. de 
equipamentos 
(particular) e 
Assist. téc em 
extensão rural 

através da Casa da 
Agricultura.  

Familiar; 
contratada Laticínios da região 

Cana de açúcar Revendas da 
região (1); Usinas 
Arrendatárias (4);

Prestadoras de 
serviço; Colheita 

terceirizada; 
transporte da usina 

(produção)

Familiar, 
contratada e 
temporária.

Usina de Cana de 
Açúcar e álcool.

R e f l o r e s t a m e n t o 
(eucalipto)

Viveiristas da 
região, Empresas 
de papel e celulose 
(3); Revendas (1)

Empresas 
prestadoras 
de serviço 

(mecanização, mão 
de obra, controle 

de formigas); 

Contratada; 
Terceirizada;

Empresa 
Arrendatária da 

área

Empresas de papel e 
celulose (indústria); 
Fornos de carvão e 

madeireiras 

Ovinocultura Revendas da região.
Técnicos da 

Associação de 
forma particular.

Familiar e 
contratada.

Frigoríficos da região e 
comercio informal.

Fruticultura Revendas da região. Familiar e 
contratada

Olericultura Revendas da 
Região

Empresas 
revendedoras de 

insumos e técnicos 
particulares.

Familiar e 
contratada.

Feiras, Mercado 
atacadista (CEASA), 

restaurantes, 
supermercados e 
Atravessadores.

Apicultura

R e v e n d a s 
da Região; 
Madeireiras da 
Região (; Material 
de segurança 
( e m p r e s a s 
especializadas)

----------------- Familiar.

Venda direta ao 
consumidor em feiras 

ou de “porta em 
porta”.

Venda à empresas 
atacadistas.

(Atravessador)
Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)

Principais Explorações Pecuárias Nº Unidade N° UPAs
Bovinocultura de corte 40.748 Cabeças 490
Bovinocultura leiteira 1.644 Cabeças 78
Eqüinocultura 2.064 Cabeças 405
Ovinocultura 2.726 Cabeças 48
Suinocultura 5.906 Cabeças 24
Avicultura de corte 178.000 Cabeças/ano 2
Piscicultura 32.001 m² Tanques 4
Avicultura para ovos 6.680 Cabeças 5
Bulbalinocultura 185 Cabeças 2
Caprinocultura 77 Cabeças 6

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)

Principais Atividades Econômicas Não 
Agrícolas Nº Unidade Nº Famílias 

envolvidas
Esporte e lazer 6 Estabelecimento 6
Hotel Fazenda / Pousada / SPA 1 Estabelecimento 1
Pesque – pague 3 Estabelecimento 3
Restaurante / Lanchonete 2 Estabelecimento 2
Transformação artesanal 1 Estabelecimento 2

Fonte: LUPA – CATI/SAA (2008)

D- Identificação e descrição das principais cadeias produtivas
(1)Principais revendas da região:Bauru – Agrosolo, Agroserv, Cimoagro, Sementec.
 (2) – Principal integradora – Itabom (sede Itapuí-SP)(3) Viveiristas – Viveiro de Mudas Brasil e Aciflora 
(Bauru-SP); Empresas – Duratex, Ripasa e Lwarcel(4) Usina – Cosan, 

E - Infra-estrutura e Serviços Públicos de Apoio à Produção / Processamento / 
Comercialização.
Armazéns:

Companhia Nacional de Abastecimento- CONAB – A CONAB em Bauru participa do programa 
AGF (Aquisição do Governo Federal de Trigo e Feijão). Dessa maneira esses produtos são comprados 
de cooperativas do estado e ficam armazenadas compondo o estoque público ou mantendo a estabilidade 
de preços. Armazena também café (100 mil sacas) que fazem parte do contrato de opção, instrumento de 
garantia de preço mínimo. Dessa unidade de Bauru saem todas as cestas de alimentos como açúcar, feijão, 
café, óleo, e outros, a serem distribuídas a populações em risco, como acampados do INCRA, Quilombolas, 
prefeituras e outros. A CONAB Bauru tem também um pequeno projeto com a Associação Bauruense de 
Apicultores, comprando mel e repassando para instituições carentes do município.

CEAGESP-GRÃOS: Possui um Armazém Convencional com capacidade estática de 6,2 mil 
ton. Um Silo Vertical com capacidade estática de 10 mil ton que opera com estocagem de milho a granel.

Serviços Prestados: Armazenagem, expurgo, limpeza, secagem e transbordo. 
Patrulha agrícola: A SAGRA conta com 2 (dois) tratores, 1 arado, 1 grade niveladora, 1 

roçadeira e 1 enxada rotativa que prestam serviços aos produtores rurais.  Existe um projeto em andamento 
para aquisição de um novo trator e novos implementos.

Entrepostos: Central de Abastecimento do Estado de São Paulo – CEAGESP
O CEAGESP de Bauru comercializa 54,6 mil toneladas de produtos ao ano, o que representa 
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1,5% de toda comercialização da rede CEAGESP. São 4,5 mil toneladas por mês e os principais produtos 
são legumes em geral, frutas, verduras e flores. Conta com uma área total de 100 mil m² e área construída 
de 7.466 m².

Viveiros:
 Viveiros Municipais: - Viveiro de mudas do Jardim Botânico Municipal: Produz muda de 

espécies nativas, tem capacidade para 20 mil mudas, sendo estas destinadas a recuperação de áreas 
degradadas do município e na manutenção do Jardim Botânico.

 Viveiro de Parques e Áreas Verdes: Produzem mudas nativas e tem capacidade de produção 
em torno de 30.000 mudas/ano.

Núcleo de produção de Mudas e sementes CATI: Em Bauru existe um posto de vendas de 
mudas, sendo a produção realizada no município de Pederneiras. 

Viveiro de mudas nativas do Instituto Vidágua: Possui capacidade de produzir 100 mil mudas 
de espécies nativas por ano, mudas estas destinadas a projetos de reflorestamento e recuperação de matas 
ciliares. 

Aciflora: Associação de recuperação Florestal e Ecológica da Região de Bauru é uma entidade 
civil formada por consumidores de matéria prima florestal, que repassam recursos para a produção de 
mudas usadas na recuperação florestal obrigatória. O excedente é vendido para produtores da região. Tem 
capacidade de produzir 1.600.000 mudas por ano, atuando em 30 municípios da região.          

Viveiro de Mudas Brasil: Viveiro privado que produz e comercializam mudas de espécies 
florestais Nativas (600 mil/ ano), Eucalipto (1.500.000/ ano), Cerca Viva (300 mil/ano) e Pinus (1.000.000/ 
ano).
6.2  Acesso da População Rural a Serviços Básicos:

6.2.1 Assistência técnica e extensão rural:
A assistência técnica e extensão rural no município são realizadas pelos técnicos da 

Secretaria da Agricultura do Município e pela Casa da Agricultura.
A prefeitura conta com um Engenheiro Agrícola, um Eng. Florestal, e dois Médicos 

Veterinários. A Casa da Agricultura de Bauru conta com um Médico Veterinário e um Técnico Agrícola, 
funcionários da Secretaria da Agricultura Estadual. 

O público beneficiário são principalmente pequenos e médios produtores, além da 
população em geral que recebe orientações específicas na área de ciências agrárias. O atendimento é feito 
através da execução das políticas públicas estabelecidas pelo Governo Estadual, em programas e projetos 
específicos. Ocorre também o atendimento por demanda, geralmente feito através de consultas pessoais e 
visitas a campo.

Bauru ainda possui outras Instituições que trabalham e contribuem com este seguimento, 
são elas:
•	 Escritório de Desenvolvimento Rural de Bauru – CATI.
•	 Departamento de Sementes, Mudas e Matrizes – CATI.
•	 Coordenadoria de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo - CDA.
•	 Agencia Paulista de Tecnologia do Agronegócio – APTA.
•	 Centro Técnico Regional – CTR-Bauru.
•	 Companhia de Desenvolvimento Agrícola de São Paulo – CODASP.
•	 CETESB
•	 Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA.
•	 Secretaria Estadual do Meio Ambiente.
•	 Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA.
•	 Instituto de Previsão Meteorológica – IPMET Unesp.
•	 UNESP
•	 UNIP.

        6.2.2 Crédito rural e microcrédito:
O município de Bauru é servido pelos Bancos: Banco do Brasil, Credicitrus e Santander que 

disponibilizam Linhas de Crédito de Custeio e Investimento. As principais linhas de créditos oficiais tais 
como o PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar) e FEAP (Fundo de 
Expansão da Agronegócio Paulista) são disponibilizadas principalmente pelo Banco do Brasil conforme 
quadro demonstrativo abaixo:

Linhas de 
Credito

Agencia 
Financeira Modalidades

PRONAF Banco do Brasil 

Investimento
Custeio
Mais Alimento
Mulher
Jovem
Floresta
Agroecologia
Eco

FEAP Banco do Brasil

Apicultura
Apoio a pequenas agroindústrias
Avicultura de corte
Bubalinocultura
Café
Café de qualidade
Caprinocultura
DSR Aguapeí – peixe
Flores e plantas ornamentais
Fruticultura
Máquinas e equipamentos
comunitários
Maricultura
Olericultura em ambiente protegido
Ovinocultura
Pecuária de leite
Piscicultura convencional em viveiros
e barragens
Piscicultura em tanques rede
Plantio Direto na Palha
Produção de Mudas Cítricas em ambiente protegido
Pupunha
Qualidade do leite
Sericicultura
Suinocultura

6.2.3 Organização Rural: 
6.2.3.1 Sindicatos Ligados à área rural:
•	 Sindicato Rural de Bauru (patronal)
•	 Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Empregados Rurais de Bauru, Avaí e Arealva.
6.2.3.2- Associações / Cooperativas:
Produtores Rurais:
•	 Associação dos Apicultores de Bauru – ABA
•	 Associação dos Produtores Rurais Orgânicos do Centro Oeste Paulista – APROCOP
•	 Associação dos Feirantes e Produtores de Bauru – AFB 
•	 Associação dos Produtores de Frutas de Bauru e Região –“Bauru Frutas” --- conta com 23 
associados, realizam reuniões mensais, palestras e organiza a venda de produtos. Conta com uma câmara 
fria para armazenamento. 
•	 APROB – Associação dos Produtores Rurais Ouro Branco
•	 Associação Bauruense dos apicultores melipolicultores e ambientalistas – ABAMA
•	 Associação dos produtores rurais assentados Laudenor de Souza – APLAUSO
•	 Cooperativo Agropecuário Grão de Ouro - COOAGRO –
•	 Cooperativa dos Agricultores familiares Solidários – CAFS
Associação de Criadores:
•	 Associação Brasileira do Cavalo Paint Horse
•	 Associação Nacional do Cavalo de Rédeas
•	 Associação Rural do Centro Oeste – ARCO
•	 Associação Brasileira de Cavalo Quarto de Milha – Núcleo Bauruense
•	 Associação Paulista de Criadores de Nelore
•	 Associação Brasileira de Criadores de Zebu
•	 Núcleo de Ovinocultura de Bauru e Região – NOBRE
Revendas de Insumos:
•	 Associação das Revendas de Insumos e produtos Agrícolas de Bauru – ARIBAU
Bairros Rurais:
•	 Associação de Moradores das Chácaras Reunidas Santa Maria.
Microbacia Hidrográfica do Ribeirão Barra Grande: Composta por 95 propriedades rurais e 86 
proprietários, possui uma área de 5628 há.
Agentes financeiros: 
•	 Caixa Econômica Federal.                                           
•	 Banco do Brasil
•	 Itaú.
•	 Safra.
•	 Banco Rural
•	 Mercantil do Brasil
•	 Bradesco
•	 Santander
•	 Cooperativa de Crédito – Crediserv. Credicitrus

7.  Área Segurança Pública
O município de Bauru é sede do Departamento de Polícia Judiciária do Interior (Deinter -4) conta com 
o 9º Comando de Policiamento do Interior (CPI) da Policia Militar, além do 4º Batalhão da PM e Cinco 
Companhias da Corporação, uma delas reservada ao Pelotão Aéreo. Funciona também em Bauru e Região 
o Patrulhamento Rural, que consiste na ronda realizada pela Policia Militar em toda a área rural.

8. Área Transporte
Aeroviário: O município possui dois aeroportos, ambos de médio porte e administrados pelo Departamento 
Aeroviário do Estado de São Paulo (DAESP). O Aeroclube Estadual de Bauru foi inaugurado em 8 de abril 
de 1939, sedia um aeroclube e uma oficina de aviões e planadores e está a menos de 3 km do centro da 
cidade. Já o Aeroporto Estadual Moussa Nakhl Tobias foi inaugurado em 2006, havendo um terminal de 
passageiros e pátio de manutenção de aeronaves. Há voos para Brasília e São Paulo. 
Ferroviário: O transporte ferroviário em Bauru, assim como em grande parte do estado de São Paulo, 
decaiu muito em decorrência do avanço dos transportes rodoviário e aeroviário, principalmente na primeira 
metade da década de 1990. Atualmente restam apenas projetos com objetivo de tombar o patrimônio da 
principal estação ferroviária da cidade, cuja administração passou a ser de responsabilidade da prefeitura 
em 2011.
Rodoviário: Bauru tem uma boa malha rodoviária que a liga a várias cidades do interior paulista e até 
a capital, tendo acesso a rodovias de importância estadual e até nacional através de rodovias vicinais 
pavimentadas e com pista dupla. Por fazer parte de um grande entroncamento rodoviário ainda tem fácil 
conexão com diversas partes do Brasil. As seguintes rodovias passam pelo município: Rodovia João 
Ribeiro de Barros e Rodovia Engenheiro João Batista Cabral Renno (trechos da SP-225); Rodovia João 
Ribeiro de Barros (trecho da SP-294); Rodovia Marechal Rondon (SP-300); e Rodovia Cesário José de 
Carvalho (trecho da SP-321). 
O Terminal Rodoviário de Bauru é um dos principais de sua região, sendo que o terminal de embarque e 
desembarque é utilizado por uma média de 25 mil pessoas por semana. 
Urbano: A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (EMDURB), que foi criada 
pela Lei Municipal nº 2166, de 25 de setembro de 1979, é responsável pelo controle e manutenção do 
trânsito do município, desde a fiscalização das vias públicas e comportamento de motoristas e pedestres 
até a elaboração de projetos de engenharia de tráfego, pavimentação, construção de obras viárias e 
gerenciamento de serviços tais como os de táxis, alternativos, ônibus, fretados e escolares. 
O transporte público coletivo é realizado no município de Bauru por meio de ônibus urbanos e 
interurbanos e por táxis, sendo considerado serviço de caráter essencial. O transporte coletivo por ônibus 
é de responsabilidade da Associação das Empresas do Transporte Coletivo Urbano de Bauru (Transurb), 
fundada em 2002, que em 2010 disponibilizava 70 linhas que abrangiam a quase toda a cidade. 
A produção agropecuária tem como principal forma de escoamento as estradas municipais rurais, com total 
de 327 quilômetros de extensão. Os principais problemas apresentados são ocasionados principalmente 
pela ausência de práticas conservacionistas nas propriedades rurais adjacentes e pela falta de manutenção 
adequada das estradas, ocasionando degradações em trechos específicos (pontos críticos), principalmente 
na época chuvosa do ano, apresentando dificuldades de trafegabilidade. O maquinário municipal utilizado 
para os serviços nas estradas rurais fica a cargo da Secretaria de Obras, fato que dificulta as ações de 
recuperação da malha viária. A Prefeitura Municipal já se comprometeu a adquirir novas máquinas e estas 
ficarão a cargo da Secretaria da Agricultura. 
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9. Área Saneamento
O município não possui um plano de saneamento voltado especificamente à Zona rural, o DAE (Departamento 
de Água e Esgoto de Bauru), atua na zona urbana oferecendo tratamento de água e canalização de esgoto. 
Aproximadamente 100% do município é servido por rede de Água Tratada e 98,5% por rede coletora de 
esgoto, no entanto tratamento de esgoto atualmente em Bauru só existe no Distrito de Tibiriçá. Na zona 
rural, são utilizadas fossas negras, e com raras exceções, algumas fossas sépticas biodigestoras. Os resíduos 
sólidos urbanos são coletados diariamente e depositados em aterro sanitário localizado na zona rural (Bairro 
Gabiroba). Na zona rural os resíduos sólidos não recebem destinação adequada, sendo na maioria das 
vezes enterrados ou queimados na propriedade, contribuindo com a poluição ambiental e contaminação 
do lençol freático. Em algumas localidades rurais a prefeitura disponibiliza coletores de lixo em pontos 
estratégicos destinados ao depósito de lixo sólido provenientes dos loteamentos e propriedades rurais, que 
posteriormente são coletados pela Prefeitura.

10. Abastecimento de água e energia: 
Bauru possui hoje 34 poços profundos (mananciais subterrâneos), sendo 28 poços em diversos bairros, 
um no distrito de Tibiriçá e outro poço na Captação do Batalha, além da Estação de Tratamento de Água. 
Essas unidades produzem mais de 2.000.000 m3/mês e abastecem em torno de 62% da população. A 
Captação do Batalha (manancial superficial) é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 38% 
dos bauruenses.
O DAE possui atualmente para a reservação da água 57 reservatórios. Cem por cento da cidade é abastecida 
por água tratada.
A distribuidora do Grupo CPFL Energia investiu mais de R$ 11 milhões na manutenção e melhoramento 
das redes elétricas primaria e secundária somente em 2015, tornando mais robusto, seguro e confiável o 
sistema, melhorando o nível de conforto de seus clientes.

11. Meios de Comunicação:
  Bauru possui grande influencia sobre toda a região quando se fala em meios de comunicação, 
uma vez que os jornais, rádios e televisões existentes, alcançam todos os municípios vizinhos. Os principais 
meios de comunicação são:
Imprensa escrita: Jornal da Cidade, Jornal Bom Dia, Revista Atenção, Revista Bauru News e Revista 
Cadencia.
Imprensa Falada: Rádio Comunicação 94 FM, Rádio Cidade 96 FM, Rádio UNESP FM, Rádio Véritas 
FM, Rádio Auri Verde AM.
  Imprensa Televisionada: TV TEM (Afiliada a TV GLOBO), TV Câmara (Sinal Aberto), TV 
Prevê (Sinal Aberto), TV Record (Sinal Aberto).

12. Área Cultura e Lazer:
 Bauru possui o Teatro Municipal com capacidade para 500 pessoas, anfiteatro ao ar livre com 
palco para 2.000 espectadores e abriga inúmeros cursos, seminários e congressos científicos de amplitude 
internacional, com apoio das instituições educacionais.
  São diretrizes básicas da Secretaria de Esporte e Lazer: Criar condições e incentivar a prática esportiva, 
como meio de aprimoramento da formação integral do cidadão; Garantir nas regiões carentes, o mesmo 
índice de oferta de praças esportivas, equipamentos e locais adequados, existentes nas regiões mais 
desenvolvidas da cidade; Incentivar a participação da iniciativa privada e outras esferas do governo no 
patrocínio das práticas de esportes, recreação e lazer, na construção de espaços próprios e na aquisição 
dos respectivos equipamentos; Organizar e desenvolver programas especiais de incentivo à prática de 
esportes, recreação e lazer para a terceira idade e para os deficientes físicos, mentais e sensoriais; Fomentar 
indiscriminadamente, todas as manifestações físicas, esportivas e de lazer, com a finalidade de desenvolver 
junto à população o espírito comunitário e o sentimento de solidariedade, contribuindo para diminuir ou 
mesmo eliminar, a postura discriminatória na sociedade; Promover e incentivar competições esportivas, 
cursos e seminários sobre práticas de esporte e lazer; Elaborar e participar de calendários de eventos 
esportivos locais, regionais e estaduais. 

5-CONTEXTO ATUAL DA SEGURANÇA  ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO MUNICÍPIO DE 
BAURU
 O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - COMSEA Bauru foi 
criado por meio de lei nº 5.205, de 12 de novembro de 2004, alterado pela lei nº 5.271, de 20 de julho de 
2005, pela lei nº 6039 de 23 de março de 2011 (no que se refere a composição do Conselho) e recentemente 
pela lei nº 6371 de 21 de Junho de 2013. Trata-se de instância colegiada de caráter consultivo composto 
por 27 conselheiros sendo 1/3 representantes do poder público e 2/3 representantes da sociedade civil e tem 
como objetivo formular diretrizes para políticas e ações na área da Segurança Alimentar e Nutricional.
 Segundo diretrizes do Ministério do Desenvolvimento Social– MDS o entendimento sobre 
segurança alimentar e nutricional se refere ao direito a uma alimentação saudável, acessível, de qualidade, 
em quantidade suficiente e de modo permanente, baseada em práticas alimentares promotoras da saúde e 
respeito às particularidades e características culturais de cada região. 
 O Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional está vinculado ao órgão gestor da 
Assistência Social – Secretaria Municipal do Bem Estar Social. 
 No que tange especificamente as questões do COMSEA/ Bauru, é importante pontuar que 
sua competência é assessorar o Município de Bauru na formulação, implementação e monitoramento de 
políticas públicas sustentáveis voltadas a segurança alimentar e nutricional bem como, definir diretrizes e 
prioridades que visem à garantia do Direito Humano à Alimentação Adequada – DHAA.
O Conselho tem papel fundamental neste processo, com vistas ao aperfeiçoamento das estratégias públicas 
buscando respeitar, promover, proteger e prover o direito humano à alimentação adequada. (artigo 6º 
“Direitos Sociais”- da Constituição Federal-1988).
 Destaca-se que no ano de 2011 realizou-se a I Conferência Municipal de Segurança Alimentar 
e Nutricional e a I Conferencia Regional realizadas 06/07/2011 e 26/07/2011, respectivamente 
organizadas pelo COMSEA e com o apoio da Secretaria Municipal do Bem Estar Social. No mesmo ano 
também participou-se da IV Conferencia Estadual e da Nacional 2011. 
 Em 23/05/2012 o município de Bauru assinou a carta de adesão a Rede-SANS que tem como 
missão “Articular e envolver pessoas e instituições de diferentes contextos numa ação integrada de 
defesa e promoção da Alimentação Saudável, Adequada e Solidária.” E toma como valores e princípios: 
Respeito à vida; Solidariedade; Respeito à diversidade; Participação e exercício da cidadania; Autonomia 
e responsabilidade; Respeito aos bens públicos; Desenvolvimento e sustentabilidade; Diálogo e cultura da 
paz; Cooperação; Direito à informação transparente; Produção e socialização do conhecimento; Promoção 

da economia solidária e; Bem estar e justiça social. Por meio dos profissionais indicado para representar 
o município, foi possível participar de Seminários, Encontros de capacitação continuado promovidos pela 
Rede-SANS, aprimorando conhecimento com excelente aplicabilidade no município, quanto ao incentivo 
em adesão ao SISAN.
 Em 05/07/2013 o município através da Lei 6.390 – Instituiu a “Semana Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional Sustentável”, por iniciativa do COMSEA/BAURU a qual faz parte do calendário 
oficial do município deverá ser realizada durante o mês de outubro, preferencialmente na semana em que 
estiver incluído o dia 16 de outubro – Dia Mundial da Alimentação. O objetivo da “Semana Municipal 
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável” é envolver diversas instituições, que trabalham na 
promoção de segurança alimentar e nutricional e que atuam na defesa do Direito Humano à Alimentação 
Adequada - DHAA de forma sustentável e permanente.
 Em 07/03/2014 o município por meio do decreto nº 12.431 – cria no âmbito do SISAN a 
Câmara Municipal Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional e na sequência 16/04/2014 nomeia 
os integrantes por meio do decreto nº 12.456 e na mesma data designa através de portaria nº 49 a secretaria 
executiva da CAISAN biênio 2014/2015.
 Em 08/08/2014 o Município solicitou a adesão ao SISAN junto ao MDS/ Câmara Interministerial 
de Segurança Alimentar e Nutricional e a Câmara Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional do 
Estado de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado de São Paulo, sendo aprovado e assinado o termo 
de Adesão nº 06/2015- processo SAA nº 14.459/2014 datado em 04/03/2015.
 Em 24/08/2014 por meio de Decreto Municipal nº 12.558, que dispõe sobre a utilização da 
logomarca do COMSEA nos documentos oficiais e correspondências e em eventos e ações promovidos pelo 
Conselho, no âmbito do Poder Executivo, por iniciativa do COMSEA o qual realizou um concurso durante 
a Semana Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, ocorrido em Outubro de 2013, em parceria 
com a UNIP Bauru contando com a participação dos alunos do curso de nutrição, que concorreram entre 
si e apresentaram para uma Banca de profissionais, suas artes ganhando a logomarca abaixo apresentada e 
instituída no Município.

 Ressalta-se também que em 2015 realizou-se a II Conferencia Regional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (09/07/2015) e participou-se da V Conferencia Estadual e Nacional. 
Em 12/11/2015 decreto 12.930 foi nomeado os novos membros do COMSEA biênio 2015/2017 e neste 
mesmo ato ocorreu no dia 07/01/2016 decreto nº 12.992 a nomeação dos novos integrantes da CAISAN 
biênio 2015/2017 bem como a nomeação da secretaria executiva através da portaria nº 02, publicada em 
Diário Oficial do Município 09/01/2016. 
Em 08/03/2018 foi publicado o Decreto nº 13.694 que designou os membros da CAISAN biênio 2018-
2020, em 07/04/2018 foi publicado o Decreto n º13.716 nomeando os membros do COMSEA Bauru para o 
Biênio 2018-2020 e em 12/05/18 publicado o Decreto nº 13.771, de 08 de maio de 2018, que altera o titular 
da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - SAGRA. 

4.1 Programas/ Projetos e Serviços voltados a Segurança Alimentar Nutricional Sustentável existente 
no Município 
 A seguir apresentaremos os Programas/Projetos e Serviços em execução e/ou fase de 
implantação/implementação que compõe a rede de ações, voltadas a Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável no Município.

4.1.1 Programa de Apoio Social - PAS
O Programa de Apoio Social – PAS consiste no trabalho social com famílias e pessoas em 

situação de vulnerabilidade social e risco, de caráter continuado com a finalidade de promover acesso e 
usufruto de direitos e contribuir na melhoria de sua qualidade de vida, disponibilizando o atendimento a 
suas necessidades emergenciais, através de apoio material e social.

Parte ainda da conceituação de Insegurança alimentar que corresponde a situações que podem 
ser detectadas a partir de diferentes tipos de problemas, tais como: fome, obesidade, doenças associadas à 
má alimentação, consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, estrutura de produção 
de alimentos predatória em relação ao ambiente e bens essenciais com preços abusivos e imposição de 
padrões alimentares que não respeitem a diversidade cultural.

Dentro do contexto da alimentação como demanda para a concessão de benefícios eventuais, 
faz-se necessário a contextualização dessa temática na atualidade.

A alimentação como direito social, amplia sua importância no cenário nacional, e a Lei que 
regulamenta a Segurança Alimentar (SAN - Lei nº 11.346, de 15 de setembro de 2006), passa a ser discutida 
e desenvolvida como mais profundidade.

 A Lei de SAN representa a consagração de uma concepção abrangente e intersetorial que 
reconhece o direito humano à alimentação e a soberania alimentar. 

Cabe ressaltar que a Segurança Alimentar parte do princípio que “todo mundo tem direito a uma 
alimentação saudável, acessível, de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente.

A Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, têm como base práticas alimentares 
promotoras da saúde, sem nunca comprometer o acesso a outras necessidades essenciais. Esse é um direito 
do brasileiro, direito de se alimentar devidamente, respeitando particularidades e características culturais 
de cada região. 

Partindo–se da perspectiva de que a Insegurança Alimentar também é uma forma de 
vulnerabilidade que pode levar a riscos sociais, o Programa de Apoio Social (PAS) busca contribuir com 
as famílias na superação desta e outras vulnerabilidades em duas vertentes de trabalho que se interagem:
•	 Apoio Material – Corresponde à concessão de bens de consumoØ (cestas alimentares, kits para 
higiene e limpeza, passagens de transporte urbano, cota de gás, leite em pó aos idosos), considerando a crise 
no mundo do trabalho, famílias inteiras são abaladas pelo desemprego estrutural caracterizando a exclusão 
social, trazendo a necessidade do trabalho social com famílias.  
•	 Apoio Social – Corresponde a ações ofertadas através da equipe deØ referência deste Programa 
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sendo: visitas domiciliares, reuniões, oficinas, grupos de trabalho, objetivando melhoria na qualidade 
de vida das famílias, desenvolvimento de habilidades e competências, fortalecimento da dignidade e 
autoestima, com vistas ao empoderamento das famílias.
Segue a cesta alimentar fornecida para as famílias, a saber:
QUANTIDADE PRODUTO DESCRIÇÃO / QUALIDADE 
2 Arroz de 5 kg Tipo 1 
2 Feijão de 1 kg Tipo1 / carioca 
1 Macarrão 500gr Tipo espaguete / massa de sêmola com ovos 
1 Macarrão 500gr Tipo parafuso / massa de sêmola com ovos 
3 Óleo de soja 900 ml Tipo 1 
1 Sal 1 kg Refinado extra iodado 
4 Açúcar 1 kg Refinado 
1 Farinha de Trigo de 1 kg Tipo 1 

1 Farinha de Mandioca Temperada 
500gr Tipo 1 

1 Fubá 500gr Tipo 1 

1 Café de 500gr Tipo 1- torrado e moído - com selo de pureza 
ABIC 

1 Fermento em pó 200gr Tipo 1 
2 Extrato de tomate 140gr Tipo 1 
1 Lata de ervilha 200gr Tipo 1 
1 Lata de Milho Verde 320gr Tipo 1 
1 Tempero pronto 300gr Completo 
2 Bolachas recheadas 180gr Tipo 1 

12 Litros de Leite (1 caixa) ou 4 
pacotes de 400gr Leite UHT Integral 

1 Sardinha 125gr Tipo 1 

-Atividades sócio educativas junto as famílias atendidas pelo PAS

Fonte: relatório de gestão prefeito /2016

Meta: 945 famílias/mês 
4.1.2  Programa Estadual Viva Leite 

O Viva Leite é um projeto social por meio de convênio com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social do estado de São Paulo - SEDS com a Prefeitura de Bauru, executado pela SEBES através de 
distribuição gratuita de leite fluido, pasteurizado, com teor mínimo de gordura 3%, enriquecido com Ferro 
(aminoácido quelato) e Vitaminas A e D.

A cota mensal por criança é de 15 (quinze) litros de leite. 
Para receber o leite enriquecido a mãe ou responsável deve assumir alguns compromissos 

determinados pelo Governo do Estado, através da metodologia do Programa, sendo:
- Assinar a ficha de Controle de recebimento do leite;
- Buscar o leite na data e horário estabelecidos nos Postos de Distribuição;
- Comparecer às palestras informativas sempre que forem agendadas;
- Levar a criança para pesar e medir sempre que for solicitado;
- Manter a vacinação da criança em dia;
- Não faltar à entrega do leite por mais de 3 (três) vezes consecutivas e sem justificativas. 

Objetivo:
Proporcionar às crianças de 06 meses a 05 anos e 11 meses de idade com prioridade para aquelas 

que possuam de 06 a 23 meses de idade, a distribuição gratuita de 15 quotas/ criança de litros de leite.

Público Alvo: Crianças de 06 meses a 05 anos e 11 meses de idade em situação de vulnerabilidade com 
prioridade para as de 06 meses a 23 meses de idade. A prioridade é que pertençam a famílias com renda 
mensal de até 1/4 de salário mínimo per capita.

   
Fonte: relatório de gestão prefeito /2016       

4.1.3  Programa de Atendimento ao Idoso /PAI 
O Programa de Atendimento ao Idoso – PAI concede a cada mês 3 kg de leite em pó para cada 

beneficiário do Programa 
A concessão do leite realiza-se por meio da Equipe de Referência dos PAS e CRAS (Tibiriçá) 

bem como acompanhamento e a participação dos idosos em ações coletivas regulares. 
Público Alvo:Idosos e suas famílias 

Objetivo:
Garantir a proteção social da assistência aos idosos e suas famílias 
Meta: 250 idosos nas regiões de abrangência dos (CRAS).

Reunião para entrega do leite
  
Fonte: relatório de gestão do prefeito/2016

4.1.4 Programa de Inclusão Produtiva 1ª FASE Preparação para o Trabalho e Renda e 2ª Fase 
Gestão da Produção 

Conforme assegura na Política Nacional de Assistência Social, uma das Seguranças afiançadas 
por essa política é a de Segurança de Sobrevivência (de rendimento e de autonomia). Faz parte desta rede 
os Programas de capacitação profissional que buscam incluir cidadãos no mundo do trabalho, criando 
oportunidades geradas pelo crescimento econômico.
 Ao lado da garantia de renda e do acesso a serviços públicos, a Inclusão Produtiva representa um 
dos três eixos que compõem o Plano Brasil Sem Miséria. 
 Esse eixo do Plano Brasil sem Miséria se insere no contexto da Assistência Social na medida em 
que a LOAS – Lei Orgânica de Assistência Social determina, em seu artigo 2º, a promoção da integração 
ao mercado de trabalho e no artigo 25, inciso V que se caracterizam como projetos de enfrentamento 
da pobreza, os quais compreendem o investimento econômico e social nos grupos populares, buscando 
subsidiar, financeira e tecnicamente, iniciativas que lhe garantem meios, capacidade produtiva e de gestão, 
viabilizando a transição de pessoas/famílias e grupos em situação de vulnerabilidade e risco para situação 
de autonomia garantindo acesso a condições mínimas de sobrevivência e elevação do padrão de qualidade 
de vida.
 Assim, o Programa de Inclusão Produtiva tem como foco o acesso da população, em especial a 
que se encontra em extrema pobreza dando – lhes a oportunidades de ocupação e renda.
 A 1ª fase do Programa de Inclusão Produtiva, denominada Preparação para o Trabalho e Renda, 
compreende a capacitação dos usuários para a realização de atividades produtivas em diversas áreas, 
envolvendo ações para o desenvolvimento humano, de aprendizagem e gerencial.
 Porém, as ações voltadas somente para aprendizagem de determinado ofício não são suficientes 
para garantir renda aos usuários, principalmente uma ocupação no mercado formal de trabalho, cada vez 
mais escassa e inacessível pelas exigências de qualificação, que a população público alvo da Assistência 
Social não possui.
 Dessa forma, a Gestão da Produção, 2ª fase do Programa de Inclusão Produtiva, visa colaborar 
com a efetivação dos direitos sociais através da potencialização dos usuários para a geração de trabalho e 
renda, a inclusão produtiva e para a construção de uma sociedade mais justa. 
  Pautando-se na visão do trabalho socialmente sustentável, a Gestão da Produção compreende 
ações de suporte técnico através de assessoria e orientação aos usuários da 1ª fase - Preparação para o 
Trabalho e Renda, visando colaborar para a organização de sua produção, a geração de renda constante e 
crescente e o fortalecimento dos empreendimentos.
 Além disso, o Programa de Inclusão Produtiva compreende como 3ª fase o Auxílio Produção 
(Lei Municipal nº 6.086/11 e Decretos nº 11.671/11, nº 12.163/13 e nº 12.318/13), que se inscreve 
numa modalidade de Assistência Social que preenche a rigor e de forma vinculada à geração de renda, 
as características essenciais da Assistência Social. Consiste na aquisição de material de consumo e 
equipamentos utilizados para a produção, contribuindo para a geração de trabalho e renda, destinada aos 
usuários do Programa de Inclusão Produtiva. 

O Padrão Normativo do Programa está fundamentado na Resolução CNAS nº 33/2011, que 
estabelece dentre outras coisas, a promoção da integração ao mundo do trabalho dar-se-á por meio da 
integração de ações das diversas políticas públicas, cabendo a Assistência Social viabilizar a promoção do 
protagonismo, a participação cidadã e a mediação do acesso ao mundo do trabalho e tem por finalidade 
estabelecer e regulamentar os princípios e ações que serão adotados pela Secretaria do Bem Estar Social de 
Bauru em relação à execução destes serviços no âmbito do município, sejam este o executados pelo poder 
público ou através de parcerias, conforme as normativas que regulam a Política de Assistência Social.
Público Alvo:

Pessoas com idade a partir de 16 anos, em situação de vulnerabilidade social decorrente da 
pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização de vínculos de pertencimento 
e sociabilidade e/ou qualquer outra situação de vulnerabilidade e risco social, residentes nos territórios 
de abrangência dos CRAS, provenientes de famílias prioritariamente beneficiárias dos programas de 
transferência de renda, encaminhadas preferencialmente pelos CRAS.
Objetivos:

•	 Proporcionar aos usuários a autonomia para sobreviver com dignidade sustentável por meio do 
desenvolvimento de competências técnicas, humanas e gerenciais.

•	 Capacitar os usuários em diferentes áreas, contribuindo para o acesso ao emprego e renda e 
auto-sustentação;

•	 Promover a gestão da produção, visando o acesso ao mundo do trabalho;
•	 Conceder auxílio (material de consumo e/ou equipamento) para o início da produção a fim de 

contribuir para o trabalho e renda.
Meta:  1050 pessoas 
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Formatura Cozinha Comunitária    Formatura Massa Caseira  Curso Massa Caseira

4.1.5 Restaurante  Popular Bom Prato
O restaurante popular Bom Prato é um equipamento público de segurança alimentar operacionalizado 

em parceria entre esta Secretaria e o Governo do Estado de São Paulo.  É capaz de promover o acesso a alimentação 
adequada como um direito social. 

Destina-se a oferecer à população vulnerabilizada, uma refeição equilibrada e de boa qualidade no 
valor de R$ 1,00 por refeição, e 0,50 o café da manhã, sendo que as crianças de 06 anos são isentas.  
Meta: São ofertadas 1.300 refeições diárias e 300 cafés da manhã. 
Restaurante Popular Bom Prato

Unidade Recurso Estadual/ refeição/ano Recurso Municipal/refeição/ano 
Restaurante Popular R$ 1.066.292,00 R$ 327.600,00

Restaurante Popular Bom Prato
4.1.6  Programa Cozinha Comunitária

Foi implantado no Município de Bauru uma Cozinha Comunitária localizada na Rua Higa Ancho, 
2-180, esquina com a Avenida Lucio Luciano, qt.03, Núcleo Habitacional Pastor Arlindo Viana, ao lado do Centro 
de Referencia de Assistência Social – CRAS Ferradura Mirim, e Centro Unificado das Artes e do Esporte – CEU, 
localizada na região periférica do município de Bauru. O CRAS Ferradura Mirim atende aproximadamente 8.135 
mil usuários em situação de vulnerabilidade social. 

 A Cozinha Comunitária tem por objetivo a oferta de refeições adequadas e saudáveis, nutricionalmente 
balanceadas, fornecendo inicialmente 200 refeições diárias. O funcionamento do equipamento é de segunda-feira 
a sexta-feira, exceto feriados das 07:00h às 17:00h e o oferecimento das refeições das 11h00h às 12h30min, ou 
até  terminar a meta diária de 200 refeições. As refeições serão comercializadas a preços acessíveis de R$ 1,00 
(um real). 

 A Cozinha comunitária também tem como objetivo viabilizar cursos de formação e qualificação 
profissional aos usuários da Política de Assistência Social, cumprindo princípios dos padrões normativos do 
Programa de Inclusão Produtiva da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social - SEBES. 
Público Alvo:
 Atender a população em situação de vulnerabilidade social, em situação de insegurança alimentar, 
beneficiários do Programa Bolsa Família, usuários da Política de Assistência social.
Objetivos

•	 Ampliar as ações de Segurança alimentar no município;
•	 Expandir o acesso à alimentação adequada e saudável, com prioridade às famílias e pessoas em 

situação de vulnerabilidade social e usuários da Política de Assistência Social;
•	 Promover o acesso da população em situação de vulnerabilidade a oportunidade de trabalho e renda, 

através de Cursos de Qualificação Profissional;
•	 Despertar o interesse na busca de conhecimentos em novas possibilidades, buscando acesso ao mundo 

do trabalho;
Meta:

200 refeições diárias, segunda-feira a sexta-feira, exceto feriado
50 vagas para o Programa de Inclusão Produtiva

 

4.1.7 – PROGRAMA SESC MESA BRASIL
 O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o 
desperdício. Seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de 
pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social.  Trata-se essencialmente de 
um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de 
alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. 
 Assim, o Mesa Brasil SESC busca onde sobra e entrega onde falta. De um lado, contribui para 
a diminuição do desperdício, e de outro reduz a condição de insegurança alimentar de crianças, jovens, 
adultos e idosos. Em ambos os polos desse percurso, as estratégias de mobilização e as ações educativas 
incentivam a solidariedade e o desenvolvimento comunitário. 
 O trabalho do Mesa Brasil SESC vai além da distribuição de alimentos. O Programa desenvolve 
ações educativas nas áreas de Nutrição e Serviço Social com o objetivo de promover a alimentação 
adequada, a reeducação alimentar e fortalecer as instituições assistidas. 
 A dimensão educativa é um diferencial do Mesa Brasil SESC porque o Programa não valoriza a 
cultura do assistencialismo, mas potencializa o trabalho por meio da formação de agentes multiplicadores. 
 Para isso, o Programa promove atividades como cursos, oficinas e palestras para difusão de 
conhecimentos, troca de informações e experiências junto aos profissionais, voluntários e beneficiários das 
entidades sociais, bem como às empresas doadoras.
 Por intermédio do Mesa Brasil Sesc, as empresas exercitam a responsabilidade social e 
sensibilizam seus colaboradores para engajamento no combate ao desperdício de alimentos e redução da 
fome no país. 
 Com um trabalho de captação de parcerias, a equipe técnica sensibiliza as empresas para 
participarem do Programa. Elas podem disponibilizar gêneros alimentícios, perecíveis, não perecíveis e 
semiperecíveis, produtos de limpeza, higiene e serviços, como transporte e pessoal de apoio. Assim, os 
doadores exercitam a responsabilidade social por meio de ações que reduzem o desperdício de alimentos 
no Brasil. 
 Parceiros nacionais do Programa Mesa Brasil Sesc - Indústrias de alimentos, centrais de 
distribuição, supermercados, armazéns, redes varejistas, associações de produtores rurais, postos de 
combustíveis, gráficas, empresas de embalagens, empresas de transporte etc. 
O que pode ser doado? 
ALIMENTOS EM GERAL 
Águas e sucos 
Carnes e derivados 
Enlatados e conservas 
Frutas, legumes e verduras 
Frios e laticínios 
Grãos e cereais 
Pães e massas 
PRODUTOS
Produtos de limpeza e higiene pessoal 
Utensílios culinários 
Roupas
Brinquedos
Descartáveis 
Serviços 
Combustível 
Cessão de espaços 
Divulgação 
Embalagens 
Serviços gráficos 
Transporte 
Trabalho voluntário em atividades operacionais, administrativas e educativas 
O que não pode ser doado? 
Refeições prontas 
Doces e pães com recheios cremosos 
Alimentos com embalagens danificadas e data de validade vencida 
VANTAGENS
Ampliação das ações de responsabilidade social e cidadania corporativa. 
Diminuição de custos com descarte de produtos fora dos padrões de comercialização, porém ainda próprios 
para o consumo. 
Isenção do ICMS (CONFAZ – Decreto n° 41.374 de 30 de janeiro de 2002, Art.1) para os produtos e 
serviços doados ao Programa Mesa Brasil SESC. 
Divulgação das ações sociais desenvolvidas nos canais de mídia do SESC e demais parceiros.
Acesso a relatórios e informativos de prestação de contas. 
Participação em ações educativas sobre temas de interesse do doador. 
A doação: 
 O Mesa Brasil SESC estabelece junto com o doador, o local, os dias e horários para a retirada 
da doação. O Programa avalia a qualidade dos alimentos e os transporta até o público beneficiário sob 
condições adequadas de consumo. 
 O Programa possui equipe técnica e operacional devidamente qualificada para executar com 
eficácia a retirada e distribuição da doação.
 O Mesa Brasil SESC atende prioritariamente pessoas assistidas por entidades sociais em 
situação de vulnerabilidade social e nutricional. 
 O Programa está ampliando sua atuação através do atendimento a famílias e comunidades 
em situação de extrema pobreza. São pessoas que não estão inseridas em programas de proteção social 
e que são atendidas pelo Mesa Brasil SESC sob a mediação de uma entidade responsável pelo cadastro, 
monitoramento e distribuição dos alimentos.
 O Mesa Brasil SESC também atende, em caráter emergencial, populações vítimas de enchentes 
e alagamentos. Com um trabalho de logística humanitária, o Programa arrecada e distribui donativos para 
desabrigados e desalojados em todo o país. 
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4.1.8 Banco de Alimentos – CEAGESP – Unidade Bauru
O serviço, ligado à Coordenadoria de Sustentabilidade (CODSU), foi criado em 2003, no 

Entreposto Terminal São Paulo (ETSP). O objetivo é coletar, selecionar e distribuir alimentos oferecidos 
por produtores e comerciantes atacadistas (permissionários) para entidades sociais do Estado de São 
Paulo. Atualmente, o projeto está presente em 11 entrepostos do interior: Araçatuba, Araraquara, Bauru, 
Franca, Marília, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos 
Campos e Sorocaba.
 A unidade do Município de Bauru possui 25 entidades sociais cadastradas, doa mensalmente 
aproximadamente 229.836kg de alimentos e beneficia 33.375pessoas.

4.1.9 Cooperativas de Agricultores Familiar existente próximo ao Município 
 Destaca-se que próximo de Bauru, existem varias cooperativas e associações que se candidatam 
à Programas do Governo de compra e doação simultânea, bem como participam de Programas municipais 
e feiras:
Agudos Associação dos assentados camponeses frutos da terra
Avaí KIPAÊ - ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CULTURA TERENA KIPAÊ
Bauru CAFS - COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIAR SOLIDÁRIOS

Bauru ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE APICULTORES MELIPONICULTORES E 
AMBIENTALISTAS

Bauru COOPERATIVA DOS AGRICULTORES DO HORTO AIMORES COOPERD’HORA
Borebi ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS LOIVA LURDES

Borebi ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS LOIVA LURDES E PEQUENOS 
PRODUTORES RURAIS E PEQUENOS DE BOREBI E REGIÃO

Cabrália 
Paulista ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE BRASILIA PAULISTA

Pederneiras COOPERFALP - COOPERATIVA FAMILIAR DOS AGROPECUARISTAS LIVRES 
PARA PROD

Pederneiras COOPERATIVA AGROPECUÁRIA GRÃO DE OURO

Piratininga ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS ASSENTADOS LAUDENOR DE 
SOUZA (APLAUSO)

Presidente 
Alves

ASSOCIACAO UNIAO DOS PRODUTORES RURAIS DE SAO LUIZ DO 
GUARICANGA- AUNIPRU

Presidente 
Alves ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO GUARICANGA

  

4.1.10 Entidades Sociais Beneficiárias  e Organizações Produtoras participantes do PAA/CONAB 
–visitada pelo COMSEA para controle social.

 
4.2 – Programas /Projeto premiados 2015/2016
4.2.1 Projeto de trabalho técnico social /PTTS – Horta Comunitária Jardim Ivone
 Considerada modelo dentro do Programa de Agricultura Urbana da Secretaria de Agricultura e 
Abastecimento de Bauru (Sagra), a horta comunitária do Jardim Ivone foi finalista no Programa Melhores 
Práticas em Gestão Local, realizado pela Caixa Econômica Federal. Na edição 2015/2016 do concurso 

foram 250 projetos inscritos em todo o país. A horta, fruto do trabalho técnico-social do Programa Minha 
Casa Minha Vida, realizado pela Secretaria Municipal do Bem Estar Social /SEBES através do CRAS Nova 
Bauru em parceria com a Sagra, se classificou entre as 35 melhores iniciativas do país. 
 A horta era comandada por 20 mulheres. As mulheres produziam, comercializavam e retiravam 
alimentação para as famílias – A horta localiza-se em uma área de insegurança alimentar e vulnerabilidade 
e contribuiu para a melhoria da qualidade da alimentação, pois vendiam em sistema comunitário e doavam 
o excedente. A gestão era realizada pela Sebes, por meio da coordenadora do CRAS Nova Bauru, Cláudia 
Clérigo. Já o apoio técnico e capacitação era a cargo do coordenador do Programa de Agricultura Urbana 
da Sagra, Mario Augusto Camargo.

A horta comunitária foi implantada no Jardim Ivone com famílias participantes do programa Minha 
Casa Minha Vida e que participaram do projeto de desfavelamento do bairro, com início em 2009. Dentro 
do programa técnico-social, elas tiveram a possibilidade de escolher um curso de formação, e optaram pela 
agricultura, com o objetivo de subsidiar uma horta.

A  Sebes, por meio do CRAS Nova Bauru, trabalhou a gestão em três dimensões: 
Dimensão Social - que visa aumentar a oferta de alimentos em quantidade e variedade, de elevado 

poder nutritivo e melhorar as condições de vida de grupos sociais em situação de insegurança alimentar, 
a educação alimentar: com o estímulo ao consumo das hortaliças e outros produtos produzidos pelas 
próprias pessoas, há a garantia de uma alimentação sadia e variada, o desenvolvimento local: valoriza a 
produção local de alimentos, criando oportunidades para o associativismo e além da formação de lideranças 
e trocas de experiências, e os laços pessoais: fortalecimento do vínculo interpessoal, da família e da própria 
comunidade, como também oferece uma identidade e orgulho aos moradores - agricultores. 

Dimensão econômica - que objetiva a promoção de um desenvolvimento econômico local, voltado 
para o combate à pobreza, com a implantação de políticas de geração de trabalho e melhoria de rendas 
complementares, baseado em uma perspectiva de economia popular solidária e comércio justo. 

E por fim a Dimensão Ecológica - que abrange a educação ambiental: crianças e adultos envolvidos 
com a produção e com o consumo das plantas passam a deter maior conhecimento sobre o meio ambiente, 
uma vez que vivenciam na prática as relações ecológicas e sua importância, aumentando a consciência da 
conservação ambiental. 

           
4.2.3 PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA CERTIFICADA COM O PRÊMIO JOSUÉ DE 
CASTRO- CONSEA/SP.

 No dia 14/10/16, representantes da Secretaria do Bem Estar Social de Bauru participaram em 
São Paulo, no Salão Nobre da Secretaria de Agricultura e Abastecimento, para da comemoração do Dia 
Mundial da Alimentação e cerimônia de entrega do Prêmio “Josué De Castro”. 
 Este Prêmio, idealizado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio do Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Consea/SP teve por objetivo identificar, certificar, 
premiar e difundir iniciativas voltadas à formulação de soluções concretas para o combate à fome e a 
promoção da segurança alimentar e nutricional.
 O concurso foi destinado à universidades (pública ou privada); instituição de pesquisa (pública 
ou privada) e órgão público municipal ou estadual de São Paulo. Também foi dividido em duas categorias: 
(1) Melhor pesquisa científica e (2) Melhor programa ou projeto de política pública. 
 A Prefeitura Municipal de Bauru, por meio da Secretaria do Bem Estar Social, recebeu 
a Certificação do referido Prêmio pelo trabalho desenvolvido no Programa Cozinha Comunitária, e no 
mesmo Concurso outro Projeto da CATI Bauru também foi premiado (D.O. São Paulo 04/10/2016 - Poder 
Executivo - Seção I).

          
Premiação CONSEA/SP/SEBES/COMSEA BAURU/CATI BAURU

6.0 PROPOSTAS APROVADAS  2ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL/REGIONAL  DE SEGURANÇA 
ALIMENTAR E NUTRICIONAL DE BAURU
Tema: “Comida de verdade no campo e na cidade: por direitos e soberania alimentar”
Eixo 1: Comida de verdade: avanços e obstáculos para a conquista da alimentação adequada e saudável e 
da soberania alimentar.
1- Inclusão da educação alimentar e nutricional no currículo escolar e nos programas sociais
2- Campanha reversa publicitária de educação nutricional
3- Política de valorização na produção e comercialização de alimentos locais, com incentivos governamentais 
dos três níveis
4 - Desenvolvimento de projetos na área de implementação de boas práticas agrícolas (municipal, regional 
e estadual) – com envolvimento dos vários setores da cadeia produtiva – extensão rural, pesquisa, ensino, 
defesa agropecuária.
5 - Intensificar a fiscalização da rotulagem dos alimentos   
Eixo 2: Estratégias em andamento para a conquista da comida de verdade no âmbito regional, estadual e 
nacional
01 – Viabilizar, mediante realização de concurso público, a contratação e a capacitação técnica específica 
de profissionais que auxiliem as organizações e os produtores rurais na operacionalização dos programas 
públicos de aquisição de alimentos da agricultura familiar (PAA – PNAE – PPAIS, entre outros). 
02 – Disponibilizar antecipadamente a relação dos produtos a serem adquiridos nas chamadas públicas 
referente aos programas públicos de aquisição de alimentos da agricultura familiar (PAA – PNAE – PPAIS, 
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entre outros); com o objetivo de possibilitar as organizações e produtores rurais planejar o cultivo dos 
produtos.
03 – Reestruturar a equipe técnica da conab (companhia nacional de abastecimento) considerando que 
o PAA – programa de aquisição de alimentos ampliou sua abrangência. tendo como objetivo agilizar os 
procedimentos de aprovação e análise das propostas apresentadas pelas organizações e produtores rurais.  
04 – Garantir dotação orçamentária para a funcionalidade dos conselhos municipais afetos a segurança 
alimentar e nutricional sustentável.
05 – Instituir os programas de governo afetos a agricultura familiar “política pública”, garantido a 
continuidade das ações. 
Eixo 3: Aperfeiçoamento e ampliação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional: pacto 
federativo, participação social e intersetorialidade.
1 – Fomentar a criação dos Comseas Municipais, cabendo aos municípios garantir equipe técnica de apoio 
estrutura física e financeira para seu devido funcionamento, alterando a lei que regulamenta os conselhos 
junto as três esferas do governo, para que se torne deliberativo e não somente consultivo e a criação de 
fundo municipal de segurança alimentar, garantindo a funcionalidade do sistema.
2 - Garantir dotação orçamentária para o funcionamento do Sisan nas 3 esferas de governo
3- Fomentar ações educativas junto à população de forma a incentivar a produção e o consumo de alimentos 
saudáveis 
4-Exigir o funcionamento dos conselhos municipais de segurança alimentar e nutricional como condição 
para formalização de convênios entre estado e município e repasse orçamentário para projetos e ações na 
área de segurança alimentar e nutricional no prazo de dois anos.
5- Criar e regulamentar as Losans Estaduais e Municipais

7.0 Metas do PLAMSAN 2018/2021
Este capítulo apresenta o PLAMSAN estruturado a partir das oito Diretrizes  dispostas no art. 20 do Decreto 
nº 7.272/2010. Cada Diretriz contém um conjunto de objetivos. Para cada objetivo apresenta-se um quadro 
com as metas primárias, o órgão responsável pela execução de cada meta e seus prazos.
DIRETRIZ 1 - Promoção do Acesso Universal à Alimentação Adequada e Saudável, com prioridade para as 
famílias e pessoas em Situação de Insegurança Alimentar e Nutricional.

OBJETIVO PROPOSTA PARCEIROS Recurso PRAZO

Objetivo 1
A s s e g u r a r 
melhores condições 
socioeconômicas às 
famílias pobres e, 
sobretudo, extremamente 
pobres, por meio de 
transferência direta 
de renda e reforço ao 
acesso aos direitos 
sociais básicos nas áreas 
de alimentação, saúde, 
educação e assistência 
social, para a ruptura do 
ciclo intergeracional de 
pobreza e a proteção do 
DHAA.

Contribuir para o fortalecimento da 
concessão de benefícios eventuais 
como direito, através do Programa de 
Apoio Social/PAS  na concessão de 
gêneros alimentícios 

Acompanhar junto a Comissão 
Intersetorial do Programa Bolsa 
Família quanto ao descumprimento 
das condicionalidades do Programa 
pelos beneficiários, visando 
identificar o grau de insegurança 
alimentar.

Realizar o acompanhamento 
dos beneficiários do Programa 
Bolsa Família – PBF, através do 
cumprimento da condicionalidade 
saúde.

SEBES
R e d e 
Socioassistencial
PAS

C o m i s s ã o 
I n t e r s e t o r i a l 
Programa Bolsa 
Família
S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Saúde
Central de 
Atendimento ao 
Usuário (CAU)

Secretaria do 
Bem Estar Social, 
Secretaria de Saúde 
e Secretaria de 
Educação

Municipal e 
Federal

Federal

Federal

2018-2021

Objetivo 2
Promover o acesso à 
alimentação adequada 
e saudável para alunos 
da educação básica, 
de forma a contribuir 
para o crescimento 
biopsicossocial, a 
aprendizagem, o 
rendimento escolar e 
a formação de práticas 
alimentares saudáveis.

Acompanhar a Operacionalização do 
Programa Mesa Brasil Sesc Bauru que 
realiza a  distribuição dos alimentos 
oriundos de rede de supermercadista 
para as Organizações Sociais inscritas 
no programa,  promovendo o acesso 
aos alimentos (verduras, legumes 
e frutas e outros) às  crianças, 
adolescentes, jovens  e adultos.  

Promover campanhas educativas 
visando melhoria dos hábitos 
alimentares e nutricionais junto a rede 
de ensino pública e particular.

Propor/mobilizar a inclusão do tema 
Insegurança Alimentar na grade 
curricular da rede publica e privada 
de ensino.

Mapear as unidades escolares publica 
e privadas que possuem cantinas para 
conhecer a qualidade e quantidade de 
alimentação ofertada, visando atender 
princípios do DHAA.

SESC- MESA 
BRASIL
O r g a n i z a ç õ e s 
Sociais
COMSEA - Bauru

Diretoria de Ensino 
Bauru
S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Educação
Universidades
Escolas públicas e 
privadas
C o n s e l h o 
Municipal do 
Direito da Criança 
e Adolescente – 
CMDCA
COMSEA - Bauru

Parcerias 2018-2021

Objetivo 3
Promover a melhoria 
das condições 
socioeconômicas e de 
acesso à alimentação 
e nutrição a idosos e 
pessoas com deficiência 
em situação de pobreza, 
beneficiárias do Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC), por meio do 
acesso à rede dos serviços 
socioassistenciais, das 
ações de segurança 
alimentar e nutricional 
e das demais políticas 
setoriais.

Levantar junto à Central de 
Atendimento aos Usuários os 
beneficiários do Programa de 
Benefício de Prestação Continuada 
(BPC) e identificar o acesso à 
rede socioassistencial,através da 
articulação com os CRAS,  visando 
o monitoramento da melhoria das 
condições alimentares e nutricional, 
por meio da renda proveniente do 
benefício.

Secretaria do Bem 
Estar Social - 
CRAS

R e d e 
socioassistencial 
da Proteção Básica 
e Especial em 
atendimento aos 
idosos e pessoas 
com deficiências

Parceria 2018-2021

Objetivo 4
Ampliar as condições 
de acesso à alimentação 
adequada e saudável das 
famílias mais vulneráveis, 
por meio do provimento 
de refeições e alimentos, 
em equipamentos 
públicos de alimentação e 
nutrição e da distribuição 
de alimentos a grupos 
populacionais específicos 
e que enfrentam 
calamidades.

Incentivar a implantação de hortas 
comunitárias em territórios de maior 
vulnerabilidade social, visando à 
garantia de acesso ao alimento em 
quantidade e qualidade adequada.

Acompanhar a execução dos 
Programas Bom Prato e Cozinha 
Comunitária, visando identificar o 
grau de relevância dos Programas no 
município.

Realizar pesquisa para verificar a 
necessidade de ampliação de meta de 
atendimento junto aos equipamentos 
SAN que ofertam alimentação.

Garantir a parceria através de termo de 
colaboração com  as Organizações da 
Sociedade Civil para a continuidade 
da execução do Programa Cozinha 
Comunitária e Restaurante Popular 
Bom Prato 

Estabelecer parceria com o Governo 
de Estado para a implantação do 
Restaurante Popular para Estudantes

Universidades 

SAGRA

SEBES

COMSEA

C o n s e l h o 
Municipal de 
Assistência Social

Secretaria Estadual 
de Agricultura e 
Abastecimento – 
CATI/APTA

Parcerias
Municipal 
Estadual
Federal 

2018-2021

Objetivo 5
Ampliar as condições 
de acesso à alimentação 
adequada e saudável aos 
trabalhadores de baixa 
renda empregados no 
setor formal.

Mapear as empresas que fornecem 
refeições aos trabalhadores, visando 
estimular a ampliação da oferta de 
alimentos adequados.

Fomentar a ampliação de serviços 
de alimentação adequada e saudável 
dentro das Instituições Empregadoras

Empresas do 
município

CIESP

COMSEA

SEDECON

Parcerias 2018-2021

Objetivo 6 
Garantir ações de 
alimentação e nutrição no 
município, atendendo às 
necessidades nutricionais 
de crianças e adolescentes 
que apresentem patologia 
que leve a distúrbios 
nutricionais.

Atender às necessidades nutricionais 
de crianças, residentes no município, 
na faixa etária de 0 a 36 meses, 
inscritas no Programa de Atenção 
e Nutrição Infantil – PANI, que 
apresentem peso inferior ao percentil 
10, através da promoção e da 
recuperação do seu estado nutricional.

Atender crianças e adolescentes na 
faixa etária de 0 a 17 anos, 11 meses e 
29 dias, do município, que apresentem 
patologia que leve a distúrbios 
nutricionais, através do Programa de 
Nutrição e Suplementação Alimentar 
– PNSA;

Atender às necessidades 
nutricionais de crianças expostas 
ao HIV, residentes em Bauru, na 
faixa etária  até 2 anos de idade, 
acompanhadas pelo Centro de 
Referencia de Moléstias Infecciosas 
– CRMI, através da aquisição e 
disponibilização de fórmula láctea 
infantil.

S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Saúde

1-Municipal

2-Municipal e 
estadual

3-Programa 
Nacional de DST/

AIDS/MS

2018-2021

Objetivo 7
Promover acesso 
à Alimentação de 
grupos populacionais 
vulneráveis em situação 
de insegurança alimentar

Identificar os grupos e territórios mais 
vulneráveis em segurança alimentar 
e nutricional (SAN) por meio de 
parcerias com a sociedade civil 
organizada. 
Grupo: 1. Acampados e acampadas 
da reforma agrária 2. Catadores e 
catadoras de materiais recicláveis 
3. Crianças 4. Juventude negra 5. 
Idosos e idosas 6. Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis, Transexuais e 
Transgêneros (LGBT) 7. Mulheres 
8. Pessoas com deficiência 9. Pessoas 
com necessidades alimentares 
especiais 10. Pessoas vivendo com 
HIV/Aids 11. População carcerária 
12. População em situação de 
rua.13.Comunidades de Terreiro.14. 
Indígenas e Ciganos

SAGRA
SEBES
EDUCAÇÃO
SEMMA

MDS
SEAD
INCRA
MMA
MDH

2018-2021
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DIRETRIZ 2 - Promoção do Abastecimento e Estruturação de Sistemas Descentralizados, de Base Agroecológica 
e Sustentáveis de Produção, Extração, Processamento e Distribuição de Alimentos.
OBJETIVO PROPOSTA PARCEIROS Recurso PRAZO

Objetivo 1
Fomentar o abastecimento 
alimentar como forma de 
consolidar a organização de 
circuitos locais e regionais 
de produção, abastecimento 
e consumo para a garantia do 
acesso regular e permanente 
da população brasileira a 
alimentos, em quantidade 
suficiente, qualidade e 
diversidade, observadas 
as práticas alimentares 
promotoras da saúde e 
respeitados os aspectos 
culturais e ambientais.

Ampliar pontos de venda direta 
dos produtos da agricultura 
familiar por meio de feiras, em 
locais de grande circulação de 
pessoas.

Articular ações regionalizadas 
em parceria com a Comissão 
Regional de Segurança Alimentar 
e Nutricional/CRSAN, visando 
fomentar um plano estratégico 
junto aos pequenos produtores 
rurais, buscando identificar os 
tipos de cultura, bem como 
facilitar o acesso às chamadas 
públicas.

Estabelecer parceria com a 
Associação das Entidades de 
Assistência e Promoção Social de 
Bauru – AEAPS para estimular 
as Organizações da Sociedade 
Civil a adquirir produtos advindos 
do pequeno produtor/agricultor 
familiar/assentados.

Verificar a realidade das 
cooperativas utilizarem as mídias 
sociais para comercialização dos 
produtos na entrega delivery.

SAGRA

SEBES
COMSEA

Secretaria Municipal de 
Educação

CRSAN

Parcerias 2018-
2021

Objetivo 2
Aperfeiçoar o 
acompanhamento e avaliação 
de safras, bem como a geração 
e disseminação de informações 
agrícolas e de abastecimento, 
incluindo as da agricultura 
familiar, povos e comunidades 
tradicionais e os produtos da 
sociobiodiversidade, de forma 
a subsidiar a formulação 
de políticas públicas, a 
comercialização, a tomada 
de decisão pelos agentes da 
cadeia produtiva e assegurar a 
soberania alimentar.

Conhecer a realidade local dos 
assentamentos através de visitas 
e acompanhar a execução das 
ações voltadas a Segurança 
alimentar e nutricional, visando 
instrumentalizar o Conselho nos 
processos consultivos durante o 
ano.

COMSEA

SAGRA

Secretaria do Estado da 
Agricultura

Parceria 2018-
2021

Objetivo 3
Utilizar os mecanismos 
da Política Agrícola em apoio 
à comercialização de produtos 
agropecuários que compõem 
a pauta da Política de 
Garantia de Preços Mínimos 
(PGPM), incluindo o público 
da agricultura familiar, 
assentados da reforma agrária, 
povos indígenas, quilombolas 
e demais povos e comunidades 
tradicionais, de modo a 
contribuir para a garantia do 
abastecimento interno e da 
soberania alimentar.

Realizar orientação junto aos 
agricultores familiares em relação 
à regularização documental para 
participar de processos licitatórios.

COMSEA

SAGRA

Secretaria Municipal de 
Educação

CATI

Parcerias 2018-
2021

Objetivo 4
Ampliar a participação de 
agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, 
povos indígenas, quilombolas 
e demais povos e comunidades 
tradicionais no abastecimento 
dos mercados, com ênfase 
nos mercados institucionais, 
como forma de fomento a 
sua inclusão socioeconômica 
e à promoção da alimentação 
adequada e saudável.

Articular com diversos meios 
comerciais para a inclusão dos 
agricultores no varejo.

APAS

Sindicato Rural

Sindicato do Comercio 
varejista

SEDECON

COMSEA

Parcerias 2018-
2021

Objetivo 5
Qualificar os instrumentos 
de financiamento, fomento, 
proteção da produção e 
da renda como estratégia 
de inclusão produtiva 
e ampliação da renda 
da agricultura familiar, 
assentados da reforma agrária, 
povos indígenas, quilombolas 
e de povos e comunidades 
tradicionais.

Realizar orientações e 
articulações sobre a obtenção 
de financiamentos e recursos 
junto às Instituições financeiras e 
governamentais.

Instituições financeiras
COMSEA
CRSANS

Parcerias 2018-
2021

Objetivo 6
Ampliar o acesso e qualificar 
os serviços de assistência 
técnica e extensão rural e 
de inovação tecnológica, 
de forma continuada 
e permanente, para os 
agricultores familiares, 
assentados da reforma agrária, 
povos indígenas, quilombolas, 
aquicultores familiares, 
pescadores artesanais, povos e 
comunidades tradicionais.

1-Articular a interface entre 
os agricultores familiares e a 
SAGRA/CATI/APTA

SAGRA
Secretaria de Agricultura do 
Estado
APTA
Universidades
Conselho Municipal do 
Desenvolvimento Rural
SEBRAE
SEDECON

Parcerias 2018-
2021

Objetivo 7
Fomentar e estruturar a 
produção dos agricultores 
familiares, assentados da 
reforma agrária, povos 
indígenas, quilombolas e 
demais povos e comunidades 
tradicionais, em situação 
de insegurança alimentar e 
nutricional, de forma a gerar 
alimentos, excedentes de 
produção e renda.

Promover capacitações 
sistemáticas junto aos agricultores 
familiares, assentados e 
comunidades tradicionais, visando 
estruturar a produção dos mesmos.

APTA

SAGRA

CSA

CATI

CRSANS

2018-
2021

Objetivo 8
Promover a autonomia 
econômica das mulheres 
rurais, por meio da sua 
inclusão na gestão econômica 
e no acesso aos recursos 
naturais e à renda, da 
ampliação e qualificação das 
políticas públicas de segurança 
alimentar e nutricional.

Propiciar informações acerca dos 
cursos de Inclusão produtiva e 
Gestão da Produção disponíveis 
na Rede socioassistencial.

Realizar a interface das produtoras 
com as demais Políticas 
relacionadas ao Desenvolvimento 
Econômico do município.

SEBES
COMSEA
SEDECON

Parcerias 2018-
2021

Objetivo 10
Aperfeiçoar os mecanismos 
de gestão, controle e educação 
voltados para o uso de 
agrotóxicos, organismos 
geneticamente modificados e 
demais insumos agrícolas.

Favorecer a obtenção de 
informação sobre gestão, controle 
e educação voltados para o uso 
de agrotóxicos, organismos 
geneticamente modificados e 
demais insumos agrícolas.

Faculdades Parcerias 2018-
2021

Objetivo 11
Utilizar a abordagem territorial 
como estratégia para promover 
a integração de políticas 
públicas e a otimização 
de recursos, visando à 
produção de alimentos e 
ao desenvolvimento rural 
sustentável

Articular ações regionalizadas em 
parceria com a CRSAN, visando 
fomentar um plano estratégico 
junto aos pequenos produtores 
rurais, buscando identificar os 
tipos de cultura, bem como 
facilitar o acesso às chamadas 
públicas.

COMSEA
CRSAN Parcerias 2018-

2021

Objetivo 12
Fomentar e estruturar a 
produção de pescadores 
artesanais e aquicultores 
familiares, de forma a gerar 
sua inclusão produtiva 
e ampliar e qualificar o 
abastecimento de pescado 
para o consumo interno.

Realizar levantamento dos 
pescadores artesanais e 
aquicultores de Bauru, bem como 
conhecer a realidade que estão 
inseridos, visando a regularização 
junto ao Ministério da Pesca, 
bem como a articulação para 
comercialização.

SAGRA

COMSEA

parcerias 2018-
2021

Objetivo 13 
Garantir o cumprimento 
da legislação Federal que 
determina que no mínimo 
30% das aquisições de 
alimentos sejam oriundos da 
Agricultura Familiar.

Colaborar com a Secretaria 
de Educação Municipal 
(Departamento de Alimentação 
Escolar) quanto à elaboração do 
chamamento público do PNAE, 
visando cumprir com a Lei 11947, 
de 16/07/2009, Resolução n 38 
do Fundo nacional de Educação – 
FDNE de 16/07/2009 e Resolução 
n 25 do FNDE de 04/07/2012.

Garantir junto às cooperativas a 
elaboração e acompanhamento do 
plano de produção e abastecimento

Orientar e mobilizar para 
a regularização formal dos 
agricultores, afim de habilita-los 
para participar do processo de 
chamamento públicos.

COMSEA

APTA

Secretaria Municipal de 
Educação

Parcerias
MEC/
FNDE/
MDS/

MAPA/
CONAB

2018-
2021

Objetivo 14
Promover ações de incentivo 
ao Jovem Rural, visando a 
permanência no Campo

Articular com as universidades 
e Órgãos de Extensão Rural para 
ampliação do conhecimento e 
desenvolvimento profissional, 
bem como aperfeiçoamento do 
trabalhador rural jovem.

FETAESP
Universidades
SEBES

Parcerias 2018-
2021

Objetivo 15
Adotar políticas adequadas de 
incentivo ao processamento 
de alimentos, com legislação 
sanitária a estas organizações 
, conforme a diversidade 
da produção nas diferentes 
realidades  e condições dos 
agricultores

Realizar visitas à Organizações 
beneficiárias dos Programas de 
distribuição de alimentos do PAA 
e Mesa Brasil.

COMSEA

SAGRA

SEBES

2018-
2021
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Objetivo 16 
Garantir o abastecimento 
da Secretaria Municipal de 
Saúde - SMS de insumos 
relacionados à nutrição.

Adquirir dietas, suplementos 
alimentares, fórmulas infantis 
entre outros para usuários da 
rede de serviços municipais 
cadastrados nos programas de 
nutrição.

Secretaria Municipal de 
Saúde.

Municipal, 
Estadual e 

Federal

2018-
2021

Objetivo 17
Apoiar a construção, 
reforma e implantação de 
unidade de processamento 
agroindustriais com aquisição 
de máquinas e equipamentos 
para processamento na cadeia 
produtiva de Horticultura, 
Mel, Fruticultura, Laticínios, 
Mandiocultura) como forma 
de estimular a comercialização 
por meio do cooperativismo e 
do associativismo

Construção de agroindústrias 
de processamento mínimo no 
Assentamento Horto Aimorés

SAGRA
PMB/
SEAD/
INCRA

2018-
2021

Construção de Casa de farinha no 
Assentamento Horto Aimorés SAGRA

PMB/
SEAD/
INCRA

2018-
2021

Reforma de espaço para 
implantação de unidade para 
processamento de mel (Casa do 
Mel) 

SAGRA/ABAMA PMB/
SEAD

2018-
2021

Reforma de espaço para unidade 
de processamento de polpas de 
frutas  

SAGRA/FRUTOTEC PMB/
SEAD

2018-
2021

Reforma de espaço para unidade 
de leite SAGRA PMB 2018-

2021

Construção de Centro Regional 
Distribuição de Alimentos 
máquinas, equipamentos e 
utensílios.

SAGRA

MDS
SEAD
INCRA
MAPA

MI 

2018-
2021

Aquisição de veículos para 
distribuição de alimentos SAGRA

MDS
SEAD
INCRA
MAPA

MI 
Casa Civil

2018-
2021

Objetivo 18
Incentivar a produção e 
aquícola de base familiar com 
ênfase na inclusão produtiva 
de agricultores e agricultoras 

Aquisição de máquinas para 
construção de tanques escavados SAGRA MAPA

Casa Civil
2018-
2021

Construção de Mercado de Peixe SAGRA

MDS
SEAD
INCRA
MAPA

MI 
Casa Civil

2018-
2021

Aquisição de Caminhão-Feira do 
Peixe SAGRA

MDS
SEAD
INCRA
MAPA

MI 
Casa Civil

2018-
2021

Objetivo 19
Ampliar espaços 
comercialização

Implantação de mercado do 
produtor móveis em espaços 
públicos. 

SAGRA

MDS
SEAD
INCRA
MAPA
MTUR

2018-
2021

Fortalecimento das compras 
governamentais.

SAGRA
SEBES
EDUCAÇÂO
SAUDE
DAE

MDS 2018-
2021

Promoção de Feiras da 
Reforma Agrária e Produção 
Agroecologica.

SAGRA

MDS
SEAD
INCRA
MAPA

2018-
2021

Apoiar grupos de compras 
coletivas. SAGRA

MDS
SEAD
INCRA
MAPA

2018-
2021

Adesão ao SUASA. SAGRA

MDS
SEAD
INCRA
MAPA

2018-
2021

Estimular a implantação de 
espaços de comercialização dos 
povos indígenas da região.

SAGRA
SEDECON
CULTURA

MDS
SEAD
INCRA
MTUR

2018-
2021

Objetivo 20
Fomentar a Assistência 
Técnica  de Extensão Rural - 
ATER 

Implantação de hortas urbanas nas 
áreas disponíveis do Município de 
acordo com o Plano Diretor

SAGRA
SEBES

MDS
SEAD

2018-
2021

Atender famílias rurais em 
situação de pobreza em uma 
estratégia de inclusão produtiva 
rural e extensão rural, com foco na 
agroecologia

SAGRA
SEBES

MDS
SEAD
INCRA
MAPA

2018-
2021

Certificação participativa: apoiar 
grupos de agricultores no âmbito 
da legislação de produção 
agroecológica priorizando os 
mecanismos de controle social. 

SAGRA
SEAD
INCRA
MAPA

2018-
2021

Qualificar técnicos e estudantes 
para fortalecimento da agricultura 
familiar de base agroecolócica

SAGRA
SEAD
INCRA
MAPA

2018-
2021

Prestar assistência técnica e 
extensão rural a grupos de 
mulheres e jovens rurais para a 
produção agroecolócica

SAGRA
SEAD
INCRA
MAPA

2018-
2021

Estimular a geração de insumos 
e sementes adequados do 
ponto de vista da agroecologia 
e da produção orgânica para 
agricultores.

SAGRA
SEAD
INCRA
MAPA

2018-
2021

Objetivo 21
Articular e promover o Acesso 
à Terra

Destinar terras públicas ociosas 
para implantação de Projeto 
Descentralizado de Assentamento 
Sustentável (PDAS)

SAGRA
INCRA
Governo 
do Estado

2018-
2021

DIRETRIZ 3- Instituição de processos permanentes de Educação Alimentar e Nutricional, pesquisa e Formação 
nas Áreas de Segurança Alimentar e Nutricional e do Direito Humano à Alimentação Adequada.
OBJETIVO PROPOSTA PARCEIROS Recurso PRAZO
Objetivo 1
Assegurar processos 
permanentes de 
Educação Alimentar 
e Nutricional (EAN) 
e de promoção 
da alimentação 
adequada e saudável, 
valorizando e 
respeitando as 
e s p e c i f i c i d a d e s 
culturais e regionais 
dos diferentes 
grupos e etnias, 
na perspectiva da 
Segurança Alimentar 
e Nutricional (SAN) 
e da garantia do 
Direito Humano 
à Alimentação 
Adequada (DHAA).

Realizar ações educativas com as famílias 
beneficiárias do Programa Bolsa Família, 
visando promover a alimentação adequada 
e saudável na perspectiva da Segurança 
Alimentar e nutricional e Direito Humano a 
Alimentação Adequada.
Proporcionar à grupos específicos oficinas 
de manipulação e preparação de alimentos 
regionais, visando o consumo consciente de 
alimentos naturais produzidos na região.
Realizar as Semanas Municipais de 
Segurança Alimentar e Nutricional 
Sustentável, de acordo com a Lei 6.390 
de 05 de Julho de 2013 durante o mês 
de Outubro, com o objetivo de envolver 
diversas instituições que trabalham na 
promoção de segurança alimentar e 
nutricional e que atuam na defesa do Direito 
Humano à Alimentação Adequada – DHAA 
de forma sustentável e permanente.

Universidades

Secretaria Municipal de 
Saúde

SEBES – CRAS/ 
CREAS/ Centro pop

Organizações da 
Sociedade Civil
Universidades

COMSEA

Municipal e 
parcerias 2018-2021

Objetivo 2
Estruturar e integrar 
ações de Educação 
Alimentar e 
Nutricional nas redes 
institucionais de 
serviços públicos, de 
modo a estimular a 
autonomia do sujeito 
para produção e 
práticas alimentares 
adequadas e 
saudáveis.

Em parceria com universidades, realizar 
periodicamente cursos e capacitações para 
população, proprietários de estabelecimentos 
que possuem manipuladores de alimentos, 
os manipuladores e servidores municipais.

Universidades

Escolas Estaduais/
Municipais

SAGRA

SEBES

Municipal
Parcerias 2018-2021

Objetivo 3
Promover ações de 
Educação Alimentar 
e Nutricional no 
Município, fortalecer 
a gestão, execução 
e o controle social 
das Políticas 
Públicas, com vistas 
à promoção da 
segurança alimentar 
e nutricional.

Articular e promover por meio de parcerias 
Cursos de Educação Permanente voltados 
Segurança Alimentar e Nutricional junto a 
rede de serviços socioassistenciais

SEBES
Secretaria Saúde
Sistema S e Instituições 
voltadas à educação 
nutricional
Universidades

Parcerias 2018-2021

Objetivo 4
Estimular a 
sociedade civil 
organizada a atuar 
com a componente 
a l i m e n t a ç ã o , 
nutrição e consumo 
saudável.

Em parceria com universidades e 
empresas privadas, realizar periodicamente 
campanhas educativas com o foco da SAN, 
visando publicizar o assunto coletivamente.

Faculdades
Secretarias Municipais

Municipal 
Parcerias 2018-2021

Objetivo 5
Promover ciência, 
tecnologia e 
inovação para a 
Segurança Alimentar 
e Nutricional.

Efetivar parcerias com universidades 
visando aprimorar pesquisas sobre SAN e 
projetos de extensão na área.

Fomentar projetos e pesquisas referentes a 
diagnósticos e experiências positivas na área 
de segurança alimentar.

Faculdades
Secretaria Estadual 
de Agricultura e 
Abastecimento CATI/
APTA/
SAGRA
COMSEA

Parcerias 2018-2021

Objetivo 6
Promover cultura 
e educação em 
direitos humanos, 
em especial o 
Direito Humano 
à Alimentação 
Adequada.

Fomentar campanhas educativas imprensa 
falada e escrita com o foco  no DHAA junto 
a população 

Secretarias e Conselhos 
Municipais Parcerias 2018-2021

Objetivo 7 
Integrar entidades 
e d u c a c i o n a i s , 
órgãos públicos 
e privados para o 
desenvolvimento de 
pesquisas científicas 
de extensão em 
diversos aspectos

Conhecer a realidade sóciofamiliar para 
identificar os fatores determinantes e 
condicionantes no processo saúde e 
doença, visando ações e programas com o 
objetivo de melhorar a qualidade de vida da 
população.

Identificar e mapear os territórios e famílias 
do Município que se encontram em 
vulnerabilidade nutricional

Estimular estudantes de nutrição, assistência 
social, agronomia, medicina veterinária a 
desenvolvimento de projetos de pesquisa 
sobre segurança alimentar e nutricional.

Secretaria municipal de 
Saúde

SEBES
Instituições de Ensino 
Superior

Parcerias 2018-2021
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Objetivo 8 
C a p a c i t a r 
p r o f i s s i o n a i s , 
a g r i c u l t o r e s 
familiares e demais 
povos e comunidades 
t r a d i c i o n a i s , 
referente a 
Segurança Alimentar 
e Nutricional, bem 
como as técnicas 
de produção e 
manipulação de 
alimentos

Fomentar cursos de capacitação junto ás 
Universidades e Instituto de Pesquisa, 
relacionados a técnicas de produção e 
manipulação de alimentos.  

Instituições de Ensino 
Superior 
Institutos de Pesquisa
COMSEA

Parcerias 2018-2021

Objetivo 9 
Promover a melhoria 
dos processos de 
trabalho através 
do programa 
de educação 
permanente

Executar a política de estruturação e 
implementação de ações de alimentação e 
nutrição (Fundo de Alimentação e Nutrição 
- FAN) com ênfase no aprimoramento de 
pessoa, aquisição de material educativo e 
realização de atividades com os usuários dos 
serviços de saúde.

Executar política de educação permanente 
considerando o cenário, a realidade, os 
indicadores e as necessidades de gestão.

Secretaria Municipal de 
Saúde

Federal

Municipal

2018-2021

Objetivo 10
C a p a c i t a r 
agentes públicos, 
u n i v e r s i d a d e s , 
sociedade civil e 
iniciativa privada

Promover cursos e oficinas de capacitação 
em Educação Alimentar para agentes 
públicos, universidades, sociedade civil e 
iniciativa privada

SAGRA
SEBES
EDUCAÇÂO
SAUDE

MDS
MAPA
INCRA
MMA
MEC

JUSTIÇA

2018-2021

Apoiar a implantação de Núcleos de 
Produção Orgânica e Educar Alimentar 
e Nutricional em instituições de ensino 
superior e médio

SAGRA
SEBES
EDUCAÇÂO
SAUDE

MDS
MAPA
INCRA
MMA
MEC

JUSTIÇA

2018-2021

Estimular e apoiar projetos de extensão 
nível de graduação Segurança Alimentar 
e Nutricional e do Direito Humano à 
Alimentação Adequada 

SAGRA
SEBES
EDUCAÇÂO
SAUDE

MDS
MAPA
INCRA
MMA
MEC

JUSTIÇA

2018-2021

Apoiar a estimular projetos de pesquisa 
em nível de graduação e pós-graduação 
em Segurança Alimentar e Nutricional e do 
Direito Humano à Alimentação Adequada

SAGRA
SEBES
EDUCAÇÂO
SAUDE

MDS
MAPA
INCRA
MMA
MEC

JUSTIÇA

2018-2021

DIRETRIZ 4 -  Promoção, Universalização e Coordenação das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional 
voltadas para Quilombolas e demais povos e Comunidades Tradicionais de que trata o Decreto nº 6040/2007 e 
Povos Indígenas
OBJETIVO PROPOSTA PARCEIROS Recurso PRAZO
Objetivo 2
Implantar e desenvolver 
política nacional de 
gestão ambiental e 
territorial de terras 
indígenas, por meio de 
estratégias integradas 
e participativas, 
com vistas ao 
d e s e n v o l v i m e n t o 
sustentável, autonomia 
e segurança alimentar 
e nutricional dos povos 
indígenas.

Realizar mapeamento das famílias indígenas 
de Bauru e a situação de segurança alimentar 
que vivenciam. 

ARACI cultura 
indígena

COMSEA
Conselho 
Municipal 
Indigena

Parcerias 2018-2021

Objetivo 3
Promover a segurança 
alimentar e o 
etnodesenvolvimento 
dos povos indígenas, 
quilombolas e demais 
povos e comunidades 
tradicionais, por meio 
do uso sustentável da 
biodiversidade, com 
enfoque na valorização 
da agrobiodiversidade 
e dos produtos da 
sociobiodiversidade.

Realizar palestras educativas sobre segurança 
alimentar, observando-se as especificidades 
das etnias e cultura indígena.

ARACI cultura 
indígena

COMSEA

Instituições de 
Ensino Superior

Conselho 
Municipal 
Indígena

Parcerias 2018-2021

Objetivo 4
Ampliar as ações e 
atividades de grupos, 
palestras, orientações, 
trabalhos e projetos 
educativos e sociais, 
campanhas de prevenção 
em todos os serviços 
de saúde, inclusive na 
saúde complementar e 
no âmbito domiciliar, 
visando concretização 
das ações preventivas 
e tratamento eficiente, 
priorizando as 
necessidades dos demais 
grupos de usuários.

Promover fóruns, seminários , oficinas, 
encontros, estratégias de marketing dentre 
outras com a finalidade de divulgar as ações 
desenvolvidas pela vigilância sanitária, 
ambiental e epidemiológica para orientar a 
população, incluindo a indígena
Adotar políticas inclusivas e de equidade 
para grupos de risco ou em situação de 
vulnerabilidade, como parte da estratégia de 
dar melhor condição de vida e avançar nos 
indicadores se saúde da população.
Realizar mapeamento das comunidade de 
terreiro no município de Bauru

Secretaria 
Municipal de 

Saúde
SAGRA
SEBES

CULTURA

Municipal, 
Estadual e 

Federal
2018-2021

DIRETRIZ  5 – Fortalecimento das Ações de Alimentação e Nutrição em todos os Níveis de Atenção Básica à 
Saúde, de Modo Articulado às demais Ações de Segurança Alimentar e Nutricional 
OBJETIVO PROPOSTA PARCEIROS Recurso PRAZO

Objetivo 1
Controlar e 
prevenir os 
agravos e doenças 
c o n s e q u e n t e s 
da insegurança 
alimentar e 
nutricional. 

Realizar acompanhamento nutricional das 
crianças e adolescentes, visando acompanhar o 
desenvolvimento e as necessidades nutricionais 
específicos de cada faixa etária;

Realizar grupos de educação nutricional para 
pacientes das unidades de saúde para prevenção 
de doenças e promoção de saúde;

Articular o Planejamento, elaboração e 
execução de grupos de gestantes, incentivando 
o aleitamento materno. 

Acompanhar através de programas, pacientes 
com diabetes e hipertensão arterial, obesos, 
dislipidêmicos, gestantes e crianças abaixo ou 
acima do peso, através da avaliação e educação 
nutricional.

Universidades
COMSEA
Secretaria 

municipal de 
Saúde

PARCERIAS

Municipal 

2018-
2021

Objetivo 2 
Fortalecer ações 
de incentivo 
ao aleitamento 
materno

Estimular a prática do aleitamento materno 
exclusivo até o 6º 
mês de idade, conforme o preconizado pelo 
Ministério da Saúde/Organização Mundial da 
Saúde

Criar políticas de incentivo e promoção ao 
aleitamento 
materno abrangendo diversas secretarias, 
principalmente educação e cultura, tornando 
nestas secretarias a Semana 
Mundial de  Aleitamento Materno (SMAM) e o 
dia Nacional de Doação de Leite Humano parte 
do calendário de atividades comemorativas;

Manter o Serviço de Atenção à Criança no 
Banco de Leite Humano
de acordo com as competências da equipe 
profissional conforme 
critérios técnicos e epidemiológicos

Solicitar a implantação de Sala de Apoio à 
amamentação nas 
Instituições Públicas e Privadas (empresas, 
indústrias, comercio);

Dar continuidade a implantação da Estratégia 
Amamenta e Alimenta Brasil ( EAAB) na 
Atenção Básica do município e
garantir sua implementação.

Secretaria 
de Saúde e 

Banco de Leite 
Humano

Municipal e 
Federal

Municipal

Municipal e 
Federal

2018-
2021

Objetivo 3
Promover ações 
e d u c a t i v a s 
relacionadas às 
praticas alimentares 
e estilo de vida 
saudável, bem 
como a participação 
e promoção de 
eventos para 
d i v u l g a ç ã o 
da Segurança 
Alimentar e 
Nutricional no 
município.

Aprimorar o desenvolvimento de atividades 
educativas nas Unidades de Saúde, objetivando 
melhorar o nível de conhecimento das 
informações, contemplando todos os assuntos 
dentro da promoção à saúde, com a confecção e 
distribuição de material de apoio para os grupo 
específicos, de acordo com a faixa etária;

Promover a ampliação das ações de atenção à 
saúde através da integração dos serviços de 
atendimento médico, avaliação nutricional e 
atividade física estabelecendo parcerias com 
as universidades existentes no município de 
modo a complementar os recursos humanos e 
materiais disponíveis;

Melhorar e ampliar as atividades relacionadas 
à nutrição, principalmente descritos nos 
programas de saúde, tanto individuais como em 
grupo;

-Implementar programas de caráter publico, 
intersecretarias (saúde/educação)  com objetivo 
de desenvolver ações educativas envolvendo 
escolas, serviços de saúde e outros, promovendo 
ações preventivas e articuladas.

Secretaria 
Municipal 
de Saúde e 

universidades

Municipal

Municipal

Municipal e 
Federal

Municipal

2018-
2021
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Objetivo 4
Promover saúde e 
prevenir doenças e 
agravos à saúde e 
de atenção à saúde, 
com vistas ao 
enfrentamento das 
vulnerabil idades 
que comprometem 
o pleno 
desenvolvimento 
de crianças e jovens 
da rede pública de 
ensino, através do 
PSE.

Avaliação das condições de Saúde das crianças, 
adolescentes e jovens que estão na escola 
pública pactuadas com o município;

Secretaria 
Municipal de 

Saúde
Federal 2018-

2021

DIRETRIZ  6 - Promoção do Acesso Universal à Água de Qualidade e em Quantidade Suficiente, com Prioridade 
para as Famílias em Situação de Insegurança Hídrica e para a Produção de Alimentos da Agricultura Familiar, 
Pesca e Aquicultura
OBJETIVO PROPOSTA PARCEIROS PRAZO
Objetivo 1
Garantir o acesso 
à água para o 
consumo humano 
e a produção 
de populações 
rurais difusas e de 
baixa renda, de 
forma a promover 
qualidade e 
q u a n t i d a d e 
s u f i c i e n t e s 
à segurança 
alimentar e 
nutricional

Acompanhar as ações referentes a 
saneamento básico do poder publico, 
visando a cobertura de 100% da 
população.

DAE

SAGRA

COMSEA

SEMMA

EMDURB

Parcerias 2018-2021

Objetivo 2
F o r t a l e c e r 
o Programa 
Conservador das 
Águas

Implantação e fortalecimento projetos 
de recuperação de bacias hidrográficas 
no município de Bauru

SEMMA
SAGRA
DAE
GOVERNO DO 
ESTADO

MMA 
ANA
SEAD

FEHIDRO
INTERNACIONAIS

2018-2021

Objetivo 3
Implantar e 
fortalecer projetos 
de recuperação 
de bacias 
h i d r o g r á f i c a s , 
APPs, nascentes 
e reserva legal, 
no município de 
Bauru, inclusive 
em área de 
assentamento da 
reforma agrária, 
utilizando sistema 
de produção 
agroflorestal

Implantação e fortalecimento projetos 
de recuperação de bacias hidrográficas 
no município de Bauru

SEMMA
SAGRA
DAE

MMA 
ANA
SEAD

FEHIDRO
INTERNACIONAIS

2018-2021

DIRETRIZ 8 - Monitoramento da realização do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA)
OBJETIVO PROPOSTA PARCEIROS PRAZO
Objetivo
Identificar avanços 
e retrocessos no 
cumprimento das 
obrigações de respeitar, 
proteger, promover 
e prover o Direito 
Humano à Alimentação 
Adequada (DHAA).

Através da reaplicação da pesquisa de 
mapeamento da fome, comparar os resultados 
obtidos após o desenvolvimento deste Plano.

COMSEA
Faculdades PARCERIAS 2018-2021

Objetivo2
Monitorar os dados 
do SISVAN através 
dos relatórios de 
acompanhamento do 
estado nutricional e 
consumo alimentar dos 
usuários cadastrados 
nas unidades de saúde

Realizar o cadastramento e acompanhamento 
dos usuários das unidades de saúde no 
SISVAN;

Planejar ações aos usuários das unidades 
de saúde de acordo com as necessidades da 
população, baseando-se nos relatórios do 
SISVAN

S e c r e t a r i a 
Municipal de 
Saúde

Federal 2018-2021

8- INDICADORES PARA O MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
SAN
 O monitoramento do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional de Bauru será 
realizado de forma contínua, visando o desenvolvimento e a efetivação do acesso da população às políticas 
de SAN, sendo de responsabilidade do Governo Municipal, com a participação da Câmara Intersetorial de 
Segurança Alimentar e Nutricional - CAISAN Bauru.
 O Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional deve contemplar em sua execução 
a busca pelo cumprimento do Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) e a consolidação da 
Soberania Alimentar. A utilização dos diversos indicadores propostos servirá como fonte múltipla para 
obtenção de um panorama global das ações de segurança alimentar e nutricional, permitindo, desta forma a 
visualização do status da garantia do DHAA.
 A escolha dos indicadores será realizada considerando os seguintes atributos:
• validade: capacidade de medir o fenômeno;
• confiabilidade: qualidade dos dados que servem de base para seu cálculo;
• sensibilidade: condição de captar o que é essencial no fenômeno observado;
• desagregação: o nível territorial a que se refere;

• periodicidade: intervalo de tempo em que o indicador é atualizado.
 A CAISAN/Bauru poderá buscar parceria com instituições de ensino, pesquisa e extensão, a fim de 
definir metodologia específica para o monitoramento e avaliação das ações implantadas, identificando eventuais 
entraves e possibilitando correções, bem como propor novas ações.

As estratégias de monitoramento e Avaliação do PLAMSAN têm como objetivo, acompanhar a execução 
das ações governamentais, voltadas para a promoção de segurança alimentar e nutricional no Município de Bauru, 
no empenho de constatar a atuação desta Política Pública, possibilitando intervenções que visem o aprimoramento 
da gestão pública.

O monitoramento deve ser entendido como o acompanhamento contínuo do desenvolvimento de 
situações relacionadas à SAN e dos programas e políticas desta temática, em relação a seus objetivos e propostas.

9 - PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA A POLÍTICA MUNICIPAL DE SAN

 O aprimoramento da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no município de Bauru e o 
fortalecimento do SISAN deve acontecer de forma permanente e contínua, buscando dar visibilidade, por meio 
do reforço e ampliação das ações. O estímulo à atuação do CONSEA e da CAISAN deve estar afinado a outras 
instâncias governamentais e não governamentais para a prática de SAN no município.
 De acordo com o Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as políticas públicas, a 
intersetorialidade é um dos princípios das ações de segurança alimentar e nutricional.  Nos serviços socioassistenciais, 
o desafio de criar uma metodologia de trabalho intersetorial e uma rede socioassistencial articulada e integrada, 
visando o acompanhamento e atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade e risco social, agravada pela 
insegurança alimentar e nutricional.

“Pode ser, desenvolvida tanto em grupos específicos quanto intergeracionais, de maneira a valorizar 
e fortalecer os hábitos alimentares saudáveis no contexto familiar, por meio da abordagem sobre direitos, etapas 
do sistema alimentar (produção, abastecimento e consumo), valorização do consumo de alimentos tradicionais, 
produção para o auto consumo (hortas domésticas e comunitárias), entre outros” (MDS, 2014).
 Segundo o MDS (2014), é importante que o planejamento e a abordagem da temática de SAN sejam 
realizados por meio da parceria dos diversos setores públicos, envolvendo coordenadores de CRAS, gestores das 
secretarias municipais de assistência social e dos órgãos de Segurança Alimentar e Nutricional municipais com 
diversos outros setores como saúde, educação, emprego e renda, agricultura, cultura e lazer, meio ambiente, etc., 
setores privados (setor varejista de alimentos, setor de alimentação fora de casa, indústrias) e a sociedade civil: 
cooperativas, associações, entidades comunitárias ou religiosas, conselhos, etc.
 O CRAS deverá articular com a rede socioassistencial e setorial, a abordagem da temática Educação 
Alimentar e Nutricional, sempre que identificar no seu território esta necessidade.
 Neste contexto, também são necessárias ações permanentes de educação em SAN na rede municipal 
de ensino, permitindo o aperfeiçoamento das ações e troca de informações sobre alimentação saudável e segura, 
envolvendo toda a comunidade escolar.
  A implantação do tema segurança alimentar/ DHAA deverá ser incentivado enquanto eixo pedagógico 
nas Unidades Escolares.
 É importante dar continuidade à formação permanente dos professores, educadores, pedagogos e 
diretores em Educação Alimentar e Nutricional em busca da promoção de práticas e hábitos alimentares saudáveis, 
bem como a continuidade de atividades educativas realizadas com os alunos da rede municipal ao longo de todo o 
ano letivo.
 Em relação à agricultura familiar orgânica e/ou agroecológica, um dos desafios é aumentar a diversidade 
de produtos adquiridos para a alimentação escolar.
 O atendimento as necessidades alimentares especiais (diabetes mellitus, hipertensão, intolerância 
à lactose, doença celíaca, dentre outras) dos alunos da rede municipal, por meio da adaptação dos alimentos e 
cardápios, assim como a orientação de gestores e funcionárias da alimentação escolar consiste em um grande desafio 
que perpassa a educação alimentar e que necessita de um monitoramento constante.
 A transição nutricional no Brasil é marcada pela dupla carga de doenças, com a coexistência de 
doenças infecciosas e transmissíveis, desnutrição e deficiências nutricionais específicas e de doenças crônicas não 
transmissíveis relacionadas à alimentação, tais como obesidade, hipertensão, doenças cardiovasculares, diabetes 
e alguns tipos de câncer, e tem sido documentada em todas as faixas de renda da população, em particular entre 
famílias de menor poder socioeconômico.
  A transição nutricional no país chama atenção, entretanto, para um intrigante paradoxo: a concomitância 
da anemia por deficiência de ferro e da obesidade nos mesmos cenários e grupos populacionais, sinal da manutenção 
de um modelo de transição nutricional no qual ainda perdura a sobreposição do padrão, do atraso e da modernidade 
(BRASIL,2009).
 O monitoramento do estado nutricional da população é uma rotina e os dados gerados são um 
embasamento importante para direcionar ações na área de alimentação e nutrição. Fortalecer o trabalho intersetorial, 
favorece o comprometimento para uma melhor efetividade das ações e amplia a discussão em SAN.
 A Segurança Alimentar e Nutricional é uma temática com um objetivo essencialmente intersetorial. A 
mobilização de diferentes atores municipais é essencial para a prática integrada e articulada para potencializarão 
das ações. A discussão e a prática das ações devem ser instrumentos de trabalho do CONSEA e da CAISAN, 
fortalecendo assim o SISAN municipal.
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Composição CAISAN Assinatura
Secretaria Municipal do Bem-Estar Social – SEBES 
Titular: José Carlos Augusto Fernandes 
Suplente: Ana Cristina de Carvalho Sales Toledo 
Secretaria Municipal de Saúde - SMS 
Titular: José Eduardo Fogolin Passos 
Suplente: Ana Karina Fernandes Vieira 
Secretaria Municipal da Educação - SME 
Titular: Isabel Cristina Miziara 
Suplente: Laura Pola Zanquita 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento - SAGRA 
Titular: Levi Momesso 
Suplente: Adriana dos Santos Queiroz 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda - SEDECON 
Titular: Aline Prado Fogolin 
Suplente: Rafael Nunes Rosalin 
Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN 
Titular: Letícia Rocco Kirchner 
Suplente: Marta Anaya
Secretária Executiva
Adriana Rocha Grando Puttini

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
CONVITE

A Secretaria Municipal de Educação, por meio da Divisão de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e 
Escolas Particulares e do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais, convida os 
Diretores ou Representante das Organizações da Sociedade Civil – OSCs, para participarem de uma Reunião no 
dia 15/06/2018, às 8h30min, nas dependências do Núcleo de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação 
Municipal – NAPEM, localizado a Av. Duque de Caxias, 16-55, com objetivo de explanar conteúdos e minimizar 
as dúvidas no que se refere à implantação de Conselho Escolar, nas unidades parceiras com a Secretaria Municipal 
da Educação. 

Secretaria de Esportes e Lazer
Vanderlei Mazzuchini Junior

Secretário
PORTARIA Nº 016/2018

VANDERLEI MAZZUCHINI JUNIOR, Secretário Municipal de Esporte e Lazer - SEMEL, no uso de suas 
atribuições legais,

RESOLVE:
NOMEAR os membros da Comissão dos Clubes do Futebol Amador de Bauru para o acompanhamento dos 
repasses de recursos para arbitragem de Campeonatos de Futebol Amador da Cidade de Bauru, organizado pela 
LBFA – Liga Bauruense de Futebol Amador, do ano de 2018:
BENEDITO RAMOS RG 15.245.933, 
Presidente do Esporte Clube Turini de Bauru;
DANIEL NUNES DAS NEVES, RG 30.712.787-4, 
Diretor do Nicéia Esporte Clube
GUSTAVO RAMIRES, RG 40.155.262-7,
Presidente do São Manuel Futebol Clube;
VARDELINO EVANGELISTA DA SILVA, RG 24.029.254,
Presidente da Associação Operário Futebol Clube

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 11de junho de 2018

VANDERLEI MAZZUCHINI JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos
NOTIFICAÇÃO 20/2018

Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, os sindicatos 
de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos recursos federais, abaixo 
discriminados.

28/05/2018 Invest. Rede Serviços Públicos Saúde  R$         120.000,00 
29/05/2018          AMPLIAÇÃO PRONTO SOCORRO CENTRAL  R$         224.999,62 

29/05/2018 EMENDA PARLAMENTAR V. VICENTINA - AUXÍLIO  R$         100.000,00 
29/05/2018 PMCMV –  COND RES JD TV  R$             7.238,00 
29/05/2018 ISS SIMPLES  R$           75.128,81 
29/05/2018 FUNDEB  R$     2.379.480,82 
29/05/2018 CREDITO ROYALTIES R$                 249,11 
30/05/2018 FPM R$     1.278.917,10 
30/05/2018 LEI KANDIR R$           55.304,41 
01/06/2018 PNATE ENSINO MÉDIO  R$             1.583,57 
01/06/2018 PNATE ENSINO FUNDAMENTAL  R$             5.731,01 
05/06/2018 ISS SIMPLES  R$         131.295,48 
05/06/2018 FUNDEB  R$     1.221.976,54 
05/06/2018 IPI R$           10.926,55 
06/06/2018 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE  R$           37.550,07 
06/06/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA  R$         738.736,00 
06/06/2018 AÇÕES DE ASSIST. FARMACÊUTICA  R$         171.756,13 
07/06/2018 ISS SIMPLES  R$           27.437,99 

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: CINTIA ESTEVES TOGNON

DEPARTAMENTO FINANCEIRO
Os pagamentos publicados na data de hoje serão creditados na conta em até 5 dias úteis.

PROC FORNECEDOR DOCUMENTO   VALOR  
42852/17 ACER ALIMENTOS EIRELI - EPP 3657  R$         17.604,00 
67155/15 AMERICA CLEAN COM PROD LIMP 299  R$              179,84 
50894/17 AMIN ANTONIO FILHO PAD EIRELI 7092  R$           1.950,00 
50894/17 AMIN ANTONIO FILHO PAD EIRELI 7055  R$              600,00 
50894/17 AMIN ANTONIO FILHO PAD EIRELI 7013  R$              600,00 
34279/16 BAURU COM PEÇAS E SERV EIRELI 6963  R$              266,21 
34279/16 BAURU COM PEÇAS E SERV EIRELI 5312  R$                49,50 
34279/16 BAURU COM PEÇAS E SERV EIRELI 5313  R$              510,00 
42855/17 BH FOODS COM E INDUSTRIA LTDA 29772  R$         67.516,80 
42855/17 BH FOODS COM E INDUSTRIA LTDA 29773  R$         23.772,84 
69866/17 BRIMAX COM E REPRESENT EIRELI 481  R$           5.691,00 
22862/17 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 4048  R$           1.825,60 
22862/17 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 4047  R$           3.026,25 
22865/17 CARDOSO & CARDOSO COM FRUT LEG 4050  R$           3.150,00 
46781/17 CARMEN LUCIA REQUENA - ME 708  R$              336,00 
46781/17 CARMEN LUCIA REQUENA - ME 710  R$              634,40 
36481/17 CARMEN LUCIA REQUENA - ME 718  R$              275,00 
70808/17 CIRURGICA UNIAO LTDA 63839  R$              802,80 
5439/14 CLARO S/A MAIO  R$           5.020,16 
26061/15 CONSISTE ELEV E SERVICOS LTDA 21255  R$              750,00 
22803/17 CONSISTE ELEV E SERVICOS LTDA 21251  R$              650,00 
44819/17 CONTRATA COM PROD GERAL LTDA 7822  R$              597,00 
70808/17 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPIT LTDA 68477  R$              476,80 
63216/16 DPS GONCALVES IND COM ALIM 5783  R$              210,00 
41486/16 E.R SOLUCOES INFORM LTDA 10677, 1357  R$         11.632,71 
41486/16 E.R SOLUCOES INFORM LTDA 10678, 1358  R$           3.877,57 
14753/17 FREDERICO THADEU EMERIM ME 238  R$              604,80 
22548/17 GOMES & BENEZ ENGENHARIA LTDA 300  R$         67.153,29 
49293/17 IND COM PROD LIMP MACATUBA 14107  R$              174,40 
40096/15 JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA 3990  R$         17.376,00 
10578/15 JOSE WILLIAN PLETTI 364  R$           2.500,02 
30335/16 LAB BAURU PATOL CLINICA 9643  R$              266,00 
30335/16 LAB BAURU PATOL CLINICA 9672  R$              570,00 
30335/16 LAB BAURU PATOL CLINICA 9671  R$           2.240,00 
30335/16 LAB BAURU PATOL CLINICA 9644  R$              280,00 
30335/16 LAB BAURU PATOL CLINICA 9675  R$           1.400,00 
30335/16 LAB BAURU PATOL CLINICA 9642  R$              560,00 
30335/16 LAB BAURU PATOL CLINICA 9676  R$              304,00 
30335/16 LAB BAURU PATOL CLINICA 9641  R$              418,00 
67155/15 LICIT RIB COM ATAC VAREJ LTDA 15666  R$                89,04 
44821/17 LICIT RIB COM ATAC VAREJ LTDA 15665  R$              142,20 
54253/16 LP DO BRASIL ECP IMP LTDA 2721  R$           1.363,48 
7170/17 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIB PRETO 5768  R$           7.074,42 
7170/17 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIB PRETO 5773  R$              292,41 
53816/17 MED CENTER COMERCIAL LTDA 525980  R$           6.337,24 
22862/17 MM BRASIL COM IMP E EXPORT LTDA 10322  R$           4.744,84 
22862/17 MM BRASIL COM IMP E EXPORT LTDA 10321  R$           5.810,19 
22862/17 MM BRASIL COM IMP E EXPORT LTDA 10318  R$           6.113,22 
22862/17 MM BRASIL COM IMP E EXPORT LTDA 10320  R$           1.996,10 
22862/17 MM BRASIL COM IMP E EXPORT LTDA 10319  R$              619,78 
24106/17 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA 509220  R$              138,36 
45847/17 NACIONAL COM HOSPITALAR LTDA 509398  R$           2.520,00 
60495/17 NEO CONSULTORIA E ADM BENEF EIRELI 4199  R$       204.752,53 
44592/17 OLIVIAL IND E COMERCIO EIRELI 47462  R$         17.556,00 
23484/17 OPALUS TECNOLOGIA LTDA ME 156  R$           3.745,62 
30583/14 OSWALDO BRAMBILLA TRANSP COL 2757  R$       899.962,80 
30583/14 OSWALDO BRAMBILLA TRANSP COL 2758  R$       620.233,25 
26198/17 PARCO PAPELARIA LTDA 8568  R$              386,40 
14750/17 PEK EIRELI EPP 317  R$                47,94 
22865/17 RENATO GOMES MORENO - ME 6729  R$           2.227,20 
27976/15 SECCO EQUIP PROTECAO EIRELI 253  R$           1.817,16 
15216/17 SOMA/SP PROD HOSPITAL LTDA 102211  R$              480,00 
54205/17 SOMA/SP PROD HOSPITAL LTDA 102560  R$         26.417,00 
11239/17 STARMED ART MED E HOSPIT LTDA 54205  R$           6.560,63 
8565/17 TRM COMERCIAL MEDICAM LTDA 27168  R$              691,20 

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS
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Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA
ATENÇÃO

*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e documentos 
pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.
*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário Oficial.
“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  no  Diário  Oficial  
do  Município,  para efetivar  a  supressão  da  árvore  e  de  15  (quinze)  dias,  a  partir  da supressão, para substituição da 
mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 4714/01)
*As despesas com a substituição ficarão a cargo do requerente.
* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metros 
(um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil (parágrafo único do art. 1º do 
Decreto nº 8806/00).
*A poda de árvore em domínio público somente será permitida seguindo as especificações contidas no artigo 21 da 
Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura urbana, Equipe do Corpo de 
Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

As referidas Leis podem ser consultadas nos links a seguir:
Lei nº 4368/99: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4368.pdf
Lei nº 4714/01: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei4714.pdf
Decreto nº 8806/00: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/decretos/dec8806.pdf

INFRAÇÕES
Capítulo II – Das Infrações e das Penas - art. 42 da Lei 4368/99

“Ao infrator serão aplicadas penalidades na seguinte ordem: 
I - arrancar mudas de árvores- multa de 40 UFIRs, por muda e replantio; 
II - por infração ao disposto no artigo 30 desta lei- multa de 40 UFIRs;
III - promover poda drástica em qualquer espécie vegetal de porte arbóreo: multa de 180 UFIRs, por árvore; 
IV - Suprimir ou anelar espécie arbórea sem a devida autorização: multa de 300 UFIRs, por árvore e replantio; 
V - Desrespeitar quaisquer dos artigos referentes ao planejamento de arborização urbana - multa de até 1000 UFIRs e 
embargo das obras, até que se cumpra com as obrigações imposta na lei; 
VI - Não replantio legalmente exigido - multa de 180 UFIRs por mês de atraso e por árvore.”

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA
Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro (Byrsonima 
intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium cattleianum), grevílha anã 
(Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do 
litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia leucocephala); urucum (Bixa orelana); flamboyant mirim 
(Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa (Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya 
japonica), calabura (Muntingia calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), 
jabuticaba (Myrciaria cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), 
Pau-santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira (Prunus 
campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira ornamental (Prunus 
serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).
Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-vaca (Bauhinia sp), 
louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau terra ( Qualea grandiflora; Qualea 
parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo 
(Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia 
(Piptocarpha rotundifolia); falso barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); 
aldrago (Pterocarpus violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira 
pimenteira (Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), grumixama 
(Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela (Michelia champaca), amendoinzeiro 
(Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva (Myroxylon peruiferum), lofantera da amazônia 
(Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia 
podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), 
melaleuca (Melaleuca alternifolia ); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), 
Tamarindo (Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum 
lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), Amarelinho 
(Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana),  Cambuci (Campomanesia phaea), Ipê 
Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem por meio deste comunicar e solicitar ao 
munícipe abaixo relacionado o comparecimento a esta Secretaria, sito a Avenida Alfredo Maia, nº 1-10 – Vila Falcão, 
no horário compreendido das 08h00min às 11h00mim e das 14h00min às 17h00min, no prazo de 10 (dez) dias a 
partir da publicação deste, para tratar do assunto descrito.

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
NOME ENDEREÇO PROCESSO

JOEL SOUZA PINTO ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Prefeito Alves de Lima, nº 5-84, 
Vila Santa Ines 46140/2016

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO – OF Nº 57/18
Referente processo 56829/2017, informamos à senhora Silvana Pascoalina Sasso, residente à Rua Concordia 3-20, Vila 
Nipônica, que mediante a denúncia protocolada no processo em epígrafe, o local em questão foi vistoriado pela Divisão 
de Fiscalização e notificado responsável para regularização do passeio público, através de: notificação 113/18 – edoc 
20405/18, notificação 114/18 – edoc 20411/18. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais 
providências cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.

COMUNICADO
Referente processos 52682/15 e 1821/17, informamos ao senhor Laercio Aparecido Carloni, residente à Avenida Maria 
Ranieri 1-48, Parque Viaduto, que mediante a denúncia protocolada no processo em epígrafe, o local em questão foi 
vistoriado pela Divisão de Fiscalização e notificado responsável.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE

Lei Municipal nº 5950/2010
RETIFICAÇÃO DE PORTARIA

Portaria 111/2018 retifica a Portaria 239/2016 que concede Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade 
(PQPE) ao(a) servidor(a) Luciane Pascolat Piva Sabbagh, matricula 27.489, onde se lê:” da classe B-10 para a classe B-16 
a partir de 01/11/2016” leia-se:...“da classe B-12 para a classe B-18 a partir de 24/11/2016, considerando que o beneficio 
de PQPE fora concedido anterior as progressões de PMP e PQP”.

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado da análise dos requerimentos para a concessão de:
1 – Promoção por Qualificação Profissional por Escolaridade (PQPE), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e  
Decretos Municipais nº 11509/2011

Port Mat Edoc Classe Classe A partir de
97/2018 32.153 76.892/2017 C-02 B-02 31/10/2017
101/2018 24.695 88.877/2017 B-18 B-24 21/12/2017
112/2018 32.404 33.276/18 C-02 B-02 21/05/2018
112/2018 32.172 33.763/18 C-02 B-02 22/05/2018
112/2018 32.388 33722/18 C-02 B-02 22/05/2018
112/2018 32.363 34149/18 C-02 B-02 23/05/2018
112/2018 32398 34772/18 C-02 B-02 25/05/2018

2 – Progressão por Mérito Profissional (PMP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e  Decretos Municipais nº 
11509/2011

Port Mat Edoc Nível atual Nível progressão A partir de
109/2018 27.489 1.631/2018 B-10 B-11 01/11/2016
113/2018 25.101 81.870/2017 A-14 A-15 01/11/2016

3 – Progressão por Qualificação Profissional (PQP), regulamentada pela Lei Municipal 5950/2010 e  Decretos Municipais 
nº 11509/2011 e 11703/2011

Port Mat Edoc Nível atual Nível progressão A partir de 
110/2018 27.489 77.235/2016 B-11 B-12 24/11/2016

MESA SETORIAL DA SAÚDE
O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas atribuições legais, CONVOCA os 
membros TITULARES da Mesa Setorial da Saúde para reunião ordinária no próximo dia 19 de junho de 2018 (terça-
feira) às 14 horas, na sala de reuniões da sede da Secretaria Municipal de Saúde.
Segue abaixo a relação dos membros:

CANDIDATOS TITULARES ELEITOS
1 Berenice de Souza DUUPA / UPA Geisel
2 Claudinei Rodrigues DA / Frota
3 Denise Carneiro Ferreira Rios DUUPA/UPA Mary Dota
4 Eide Ferreria Lima Abreu DUUPA / UPA Bela Vista
5 Eliana Marcela Batista da Silva DUUPA / UPA Geisel
6 Franciele Castilho DUA / DNS / UBS Independência
7 Ivone Maria da Silvas Souza DSC/DVA/ Seção de Meio Ambiente
8 José Eduardo Xavier DUA / DNS / UBS Parque Vista Alegre
9 Katia Cristina Keine DUA / DUR / CEO
10 Melissa Lamônica UAF Geisel
11 Norton Ribeiro DUA / DNS / UBS Geisel
12 Ricardo Bertolli de Souza DUUPA / PSMC
13 Rosane Ap T Ceabra Prudente em substituição a titular Cassia 

Marques da Rocha Hoelz DUA/DSM/CAPS
CANDIDATOS TITULARES INDICADOS

1 ANA MARIA CARVALHO GS/FUNDO
2 BEATRIZ RABELLO GOBBO - EXECUTIVA GS/DGTES
3 EZEQUIEL APARECIDO DOS SANTOS DSC/DVE
4 FRANCIELE EDILAINE E. DA SILVA- EXECUTIVA GS/ASSESSORIA
5 GABRIEL H PRIMOLAN DUUPA/SAMU
6 GIEDRI CRISTINA B SANCHEZ DA/DAE
7 KELLY CRISTINA REGANGNAN DUA/DNS
8 MARCELA DA SILVA S. CAMARGO GS/DGTES
9 MÁRCIA ARAUJO DOS REIS OLIVEIRA DUA/DUR
10 MARCO A. DE CAMPOS MOREIRA DUUPA/PSC
11 PATRICIA IOLANDA ANTUNES DUA/DUSF
12 ROSSANA F. MARTINS DUUPA
13 SUELI ALVES DE LIMA DPAC/DCI

 Conforme previsto no Artigo 18º do Regimento da MSS, em especial nos incisos citados abaixo ficam cientes que:
II. Os membros TITULARES da MSS serão convocados para as reuniões, sendo estes liberados das atividades funcionais 
quando no horário de trabalho.
III. Em caso de impedimento da participação, o membro titular deverá justificar sua ausência junto à Secretaria 
Executiva oficialmente e comunicar seu suplente em tempo hábil para que o mesmo assuma a titularidade na reunião.
IV. Os suplentes poderão participar a qualquer tempo das reuniões com direito a voz, não tendo direito a banco de horas e/
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ou dispensa das atividades funcionais quando seu titular estiver presente nas reuniões, nem decisões.
ATENÇÃO : já está dísponível na intranet na área da saúde os documentos da mesa setorial (quadro com a relação dos 
substitutos titulares , cronograma das reuniões) , poderá acessar   através do link  www.bauru.sp.gov.br/saude/mesa_
setorial.aspx   
CONTATO : mesasetorialsaude@bauru.sp.gov.br

DR. JOSÉ EDUARDO FOGOLIN PASSOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Presidente da MSS
Portaria 07/18

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES
 
RECUSA DE ASSINATURA DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES INTERESSADO N°/SÉRIE
41959/18 BRUNO KAIQUE COSTA VIANA 24164/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
18285/18 MARIA GENI FABBRI GIL
18286/18 MARIA GENI FABBRI GIL
18222/18 CASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EPP
18232/18 CARLOS ROBERTO DE MARCHI
18227/18 DENISE MANSANI DOS SANTOS BARBEIRO
26873/18 EDSON LUIS SEVERINO
18218/18 LEILA HADDAD DOS SANTOS

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

PUBLICAÇÃO DE: 07/06/2018  a 11/06/2018

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCESSO INTERESSADO
   36905/18 MEDCONTROL COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – ME
   13208/18 YOSHIMURA E SOUZA LTDA – EPP
   50648/17 EVELIN FLAVIA DE OLIVEIRA
   36903/18 MOREIRA E CIA HOSPITALAR LTDA
   43679/17 NEUSA MARIA PAPIN MENDES EPP
   14521/18 ROBERTO CARLOS DE OLIVEIRA DROGARIA ME

   67496/17 P.S. CARDOSO E CIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 
LTDA ME

       340/18 ÓPTICA ROSAFI LTDA – ME
     4627/18 TECHSUTURE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA
   27016/18 TEIXEIRA E ESPERANDIA DROGARIA LTDA – ME
   57617/16 EXOPRO  INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.
   62782/17 DIAS ENTREGADORA LTDA

   11196/18 EMPÓRIO HOMEOPÁTICO COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS 
LTDA – ME

   19204/18 GETMED – DIASTRIBUIDORA MÉDICO HOSPITALAR LTDA
   16497/18 WANI REGINA DIAS PARADA ME
   68427/17 PHARMÁCIA SPECÍFICA LTDA
     8584/18 SUZAN FIALHO NUNES
   67317/17 STARMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E COSMÉTICOS – EIRELI
       869/18 PATRICIA ROSA CRIVELARO DROGARIA – EPP
     9708/18 NOVA BAURU FARMA LTDA – EPP
   16522/18 MED MASTER COMERCIAL LTDA
   10634/17 CAMILA D ALMEIDA MAGNANI SILVA
   66904/17 MARIA APARECIDA MARTINS MACHADO RUGGIERO
   66899/17 KATIA ELENA SEMEGHINI CAPUTO
   66898/17 PATRICIA MANZINI DE OLIVEIRA ROSOSCHANSKY
   10835/18 SANDRA BUENO DE CAMARGO
   50378/17 MARINA FRANCO DE OLIVEIRA DAGHER
   40702/17 UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
   27646/17 ESTAÇÃO SABER I – CENTRO EDUCACONAL LTDA ME
   66332/15 ADRIANO CAMPESI TONIN
   66325/15 PEDRO ALBERTO TONIN
   31979/18 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI  LTDA – EPP
   42003/09 ASSOCIAÇÃO RURAL DE CENTRO OESTE – ARCO
   48446/07 MARIA AMÉLIA DE FREITAS PEREIRA

DEFERIDO PRAZO DE 180 DIAS,  SOLICITADO ATRAVÉS  DO   PROTOCOLO DE Nº 304  DE 28/05/18:

PROCESSO INTERESSADO
   42323/16 ALAÍDE APARECIDA FAGIAN- CASA DE REPOUSO EIRELI - EPP

INDEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE LIBERAÇÃO DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO:

PROCESSO
45626/17 EXATA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
   42169/18 RENAN  A. MACEDO – ME     41543/C-1
   39874/18 THIAGO PAULINO DA SILVA     41217/C-1
   39879/18 THIAGO PAULINO DA SILVA     31196/E-1

   42346/18 MARTHA APARECIDA OLIVEIRA BAURU   001302/F-1
   42357/18 MARTHA APARECIDA OLIVEIRA BAURU   001301/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE

  35844/18 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
R. GAUDÊNCIO PIOLA, 7-35 – VL. SÃO PAULO     41537/C-1

  36280/18 SUPERMERCADO VIEIRA DIAS DA SILVA DE BAURU LTDA
R. SGTO JOSÉ MENDES LEAL, 11-00 – JD. NOVA ESPERANÇA     41538/C-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE IMPOSIÇÃO DE 
PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCESSO INTERESSADO N°/SÉRIE
   31979/18 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI  LTDA – EPP    000721/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA  POR TER SIDO 
PROTOCOLADO FORA DO PRAZO PREVISTO EM LEI:

PROCESSO INTERESSADO       N°/SÉRIE
  23562/18 AMBIEMAX TECNOLOGIA E SANEAMENTO LTDA – ME   21548/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCESSO INTERESSADO     N°/SÉRIE
   14116/18 VALDENIR FATTORE  AÇOUGUE – EPP   0577/F-1
     4802/18 J. D. FOLHA  MINIMERCADO – ME   0541/F-1
     4805/18 J. D. FOLHA  MINIMERCADO – ME   0540/F-1
   14113/18 M. ANTONIO FERREIRA DA ROCHA – ME   0535/F-1

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 43710/09
INTERESSADO CITA & CIA DROGARIA LTDA – ME
REQUERENTE DENIZE ZACHARIAS BUENO ALVES
CPF 334.233.418-58
CRF/SP 67510

PROCESSO 27285/13
INTERESSADO PRATA & GONÇALVES – ÓTICA LTDA - ME
REQUERENTE DIEGO DE ANDRADE VICENTE - ÓTICO
CPF 356.076.008-90

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

PROCESSO 6210/06
INTERESSADO SERVIMED COMERCIAL LTDA
ATIVIDADE  COMÉRCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS
 REQUERENTE NATHALIA AMPUDIA TALACHIA
CPF 329.561.748-19
CRF/SP 55001

AUTORIZAÇÃO VS 03/2018  - LIVRO INFORMATIZADO – PORTARIA 344/98

O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, MARIO RAMOS DE PAULA E SILVA, COMUNICA 
QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO FOI AUTORIZADO A FAZER A ESCRITURAÇÃO 
DOS LIVROS PARA REGISTRO DE MEDICAMENTOS ENTORPECENTES, PSICOTRÓPICOS E SUJEITOS 
A CONTROLE ESPECIAL,  DA PORTARIA SVS/MS 344/98, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO.

PROCESSO 39899/18
NOME FANTASIA FARMÁCIAS PAGUE MENOS
RAZÃO SOCIAL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 15-06 – JD AMÉRICA
CNPJ 06.626.253/1163-70
RESPONSÁVEL TÉCNICO PAULO PEREIRA DIAS
CPF 348.935.798-19
CRF/SP 54277

CADASTRO VS  - RETINÓIDE 01/2018
O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, MARIO RAMOS DE PAULA E SILVA, 
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO ESTÁ CADASTRADO/AUTORIZADO 
A  ADQUIRIR E DISPENSAR O MEDICAMENTO DE USO SISTÊMICO DA LISTA C 2 (RETINÓIDE) DA 
PORTARIA SVS/MS Nº 344/98:

PROCESSO 39899/18
NOME FANTASIA FARMÁCIAS PAGUE MENOS
RAZÃO SOCIAL EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
ENDEREÇO AV. GETULIO VARGAS, 15-06 – JD AMÉRICA
CNPJ 06.626.253/1163-70
RESPONSÁVEL
TÉCNICO PAULO PEREIRA DIAS

CPF 348.935.798-19
CRF/SP 54277

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.870/18 - PROCESSO Nº 66.446/17 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA: GRÁFICA A NOVA ERA & FALEIROS LTDA ME - OBJETO: A CONTRATADA, obriga-se nos 
termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 66.446/17, a prestar ao CONTRATANTE O 
FORNECIMENTO DE DIVERSOS IMPRESSOS, para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, melhor 
descrita no Anexo I do Edital 505/17 - PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 51.641,69  – MODALIDADE: Pregão 
Eletrônico nº 362/17 – PROPONENTES: 08 - ASSINATURA: 18/05/18.
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Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS QUE COMPORÃO O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
BAURU PARA O BIÊNIO de 2018 a 2020.
O Conselho Municipal de Saúde de Bauru e a Secretaria Municipal de Saúde, no uso das atribuições Legais conferidas 
através da Lei Municipal nº 4.669, de 07 de maio de 2.001, através da comissão eleitoral instituída pelo Decreto N°. 13.753 
de 23 de abril de 2018, disciplina as eleições para o Conselho Municipal de Saúde do Município de Bauru para o biênio 
de 2.018 a 2.020, em conformidade com o que normatiza as Leis Federais 8080/90 e 8142/90.
Cláusula 1 - A composição do Conselho Municipal de Saúde deverá ser paritária, sendo 50% de representantes do 
seguimento dos usuários, 25% de representantes do seguimento dos profissionais de saúde e 25% do seguimento dos 
gestores e prestadores de serviços, nos termos da Resolução n° 453/2012, do Conselho Nacional de Saúde.
1.1 – Da Composição, vinte e oito titulares e seus respectivos suplentes conforme segue:
A – Gestor prestador: Sete titulares e seus respectivos suplentes.
B – Trabalhadores da Saúde: Sete titulares e seus respectivos suplentes.
C – Usuários: Quatorze titulares e seus respectivos suplentes.
Cláusula 2 - Integram o Conselho Municipal de Saúde:
2.1 - Do Serviço Público (Gestor):
a) dois representantes da Secretaria Municipal de Saúde.
b) um representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
c) um representante da Secretaria Municipal da Educação.
d) um representante local da Secretaria Estadual de Saúde.
2.2 - Dos Profissionais de Saúde e Centros de Formação de Recursos Humanos para a Saúde:
a) quatro representantes dos profissionais de nível universitário da área de saúde, indicados pelos Conselhos, Delegacias 
ou Associações Profissionais do Município (Profissionais de saúde);
b) um representante das Instituições de Ensino de nível superior e Pesquisa (Profissionais de saúde);
c) dois representantes dos trabalhadores do setor Saúde, indicados pelos respectivos Sindicatos (Profissionais de saúde);
d) dois representantes das Entidades Prestadoras de Serviços na Área de Saúde, eleito entre seus pares (Prestadores de 
Serviço).
2.3 - Dos Usuários do Sistema Municipal de Saúde:
a) quatro representantes do conjunto das Associações de Moradores.
b) quatro representantes do conjunto dos Sindicatos dos Trabalhadores com Sede ou Delegacia Sindical no Município.
c) cinco representantes do conjunto das Associações dos Usuários de Serviços de Saúde.
d) um representante da Associação dos Aposentados.
2.4 - O Conselho Municipal de Saúde, através de sua Comissão Eleitoral, expedirá convocação às entidades a que se 
refere os itens 2.2 e 2.3 da clausula 2, solicitando a eleição e indicação dos membros que integrarão o Conselho e seus 
respectivos suplentes.
2.5 - Além do convite para as entidades a que se referem os itens 2.1 a 2.3, o Conselho Municipal de Saúde fará publicar 
edital de convocação, por 03 (três) vezes, com espaço de tempo nunca inferior a 10 (dez) dias entre as publicações, no 
Diário Oficial do Município.
Clausula 3 - DA FORMA DE ESCOLHA - Indicação e Eleições – de acordo com o artigo 6º, §1ºe §2º da Lei Municipal 
nº 4.669, de 07 de maio de 2.001 será:
3.1- As entidades a que se referem os incisos II e III do artigo 6º, seguimento dos trabalhadores da saúde e seguimento 
dos usuários, farão a indicação dos membros, que integrarão o Conselho e seus respectivos suplentes, que deverá ser 
encaminhada via oficio em papel timbrado da instituição e identificação do dirigente com a respectiva ficha de inscrição 
preenchida, conforme modelo – Anexo I do edital e cópia da Ata de Eleição dos indicados.
3.2 – Os representantes dos prestadores de serviços serão indicados pela Diretoria em Exercício da entidade, que deverá ser 
encaminhada via oficio em papel timbrado da instituição e identificação do dirigente com a respectiva ficha de inscrição 
preenchida, conforme modelo – Anexo I do edital. 
3.3 - Os representantes do gestor serão indicados pelo Secretário ou Diretoria em exercício, que deverá ser encaminhada 
via oficio em papel timbrado e identificação do dirigente com a respectiva ficha de inscrição preenchida, conforme modelo 
– Anexo I do edital. 
Clausula 4 - Poderão indicar membros as Associações de Moradores de Bairros, Vilas, Parques ou Núcleos, que estiverem 
regularmente Cadastradas junto à SEAR – SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, conforme Lei nº. 
5.990 de 09/11/2010 e com mandato vigente a época das inscrições.
4.1 - As Associações que não possuírem registro junto a Receita Federal ficam dispensadas da obrigatoriedade de informar 
o numero do CNPJ.
Clausula 5 – Do Período das Indicações, Eleições, Nomeação e Posse:
5.1 – Ficam notificadas as Entidades e Segmentos dos Prestadores de Serviços e Trabalhadores da Saúde a efetuarem as 
respectivas indicações, conforme prevê a Lei nº. 4.669/01 e Clausula 3 do edital.
5.2 - De acordo com o §3º do Artigo 6º da Lei nº. 4.669/01, após a indicação dos representantes titulares e suplentes e 
realização das plenárias, estes serão nomeados por Decreto do Prefeito Municipal.
5.2.1 - Não será dado posse a Indicado que tenha contra si decisão condenatória criminal ou de improbidade administrativa, 
nos termos da LEI COMPLEMENTAR Nº - 135, de 4 de junho de 2010, Lei da Ficha Limpa e Antecedentes Criminais.
5.3 - A data da posse dos conselheiros será após a publicação da nomeação no Diário Oficial do Município.
5.4 - As indicações deverão ser protocoladas na Secretaria Municipal de Saúde, a Rua Gerson França, nº. 7-49 
– Centro – Bauru/SP. das 08:00 horas as 17:00 horas, no período de 03/07/2018  a 03/08/2018.
5.5 – Serão realizadas plenárias por seguimento,  (Prestadores de Serviços, Trabalhadores da Saúde e Usuários) 
na Secretaria Municipal de Saúde a Rua Gerson França, nº. 7-49 – Centro – Bauru/SP. com inicio as 19:30, 
dezenove horas e trinta minutos, seguindo o calendário a clausula 7.
5.6 - A entidade deve estar atenta à data da plenária do seu seguimento e participar da mesma, onde serão 
eleitos entre os indicados de cada seguimento os titulares e suplentes que comporão o pleno do Conselho 
Municipal de Saúde.
5.7 – Por deliberação do Pleno do Conselho Municipal de Saúde, o seguimento dos Usuários poderá ser 
complementado pelos seguimentos previstos na Terceira Diretriz da RESOLUÇÃO No 453, DE 10 DE MAIO 
DE 2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata da ORGANIZAÇÃO DOS CONSELHOS DE SAÚDE, 
conforme abaixo:
−	 associações de pessoas com patologias;
−	 associações de pessoas com deficiências;
−	 entidades indígenas;
−	 movimentos sociais e populares, organizados (movimento negro, LGBT...);
−	 movimentos organizados de mulheres, em saúde;
6 – As Indicações serão analisadas pela Comissão eleitoral para verificação da documentação exigida em Lei.
6.1 - Das decisões que versem sobre a impugnação de indicação caberá recurso a Comissão Eleitoral dentro do 
prazo de 03 dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial do Município.

6.2 – A não apresentação da documentação impedirá a participação da Instituição nas plenárias e no processo 
eleitoral.
7 – Calendário:
29/05/18 – 1ª. - Publicação do edital de convocação das eleições.
12/06/18 – 2ª. - Publicação do edital de convocação das eleições.
26/06/18 – 3ª. - Publicação do edital de convocação das eleições.
03/07/18 - Inicio do período das indicações pelas entidades.
03/08/18 - Prazo final para indicação dos Membros pelas entidades dos seguimentos I, II e III.
09/08/18 – Analise dos documentos pela Comissão Eleitoral.
16/08/18 – Prazo final para interposição de recurso.
Das Plenárias Dos Profissionais de Saúde e Centros de Formação de Recursos Humanos para a Saúde:
23/08/18 - Plenária da Associação Paulista de Medicina, do Conselho Regional de Medicina e do Sindicato 
dos médicos;
23/08/18 - Plenária dos demais profissionais de nível universitário da área de saúde, indicados pelos Conselhos, 
Delegacias ou Associações Profissionais do Município;
23/08/18 - Plenária das Instituições de Ensino de nível superior e Pesquisa;
23/08/18 – Plenária das Entidades Prestadoras de Serviços na Área de Saúde;
23/08/18 - Plenária dos trabalhadores do setor Saúde, indicados pelos respectivos Sindicatos.
Das Plenárias Dos Usuários do Sistema Municipal de Saúde:
24/08/18 – Plenária do conjunto dos Sindicatos dos Trabalhadores com Sede ou Delegacia Sindical no 
Município;
24/08/18  - Plenária do conjunto das Associações de Moradores;
24/08/18 – Plenária do conjunto das Associações dos Usuários de Serviços de Saúde;
01/09/18 – Previsão para Publicação do Decreto de Nomeação e da Convocação para a posse.

Bauru, 21 de maio de 2.018.
COMISSÃO ELEITORAL

INSTIUIDA PELO DECRETO Nº. nº 13.753 DE 23 DE ABRIL DE 2018.
PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIALDO MUNICIPIO DE 24/04/2018.

ANEXO I

FICHA DE INDICAÇÃO - CMS - BIÊNIO 2018 / 2020
SEGUIMENTO  

ENTIDADE/RAZÃO 
SOCIAL  
  
SIGLA  CNPJ  
ENDEREÇO COMPLETO
 RUA / BAIRRO / CEP / 
TELEF.

 

 

E-MAIL / ENTIDADE  
PRESIDENTE / 
DIRIGENTE  
E-MAIL / DIRIGENTE  
  

INDICAÇÃO DO TITULAR
NOME  
NOME SOCIAL
DATA DE NASCIMENTO
R. G.  CPF  
ENDEREÇO COMPLETO
RUA / BAIRRO / CEP

 
 

TELEFONES - RES / CEL 
/ COM    
E-MAIL  
      

INDICAÇÃO DO SUPLENTE
NOME  
NOME SOCIAL
DATA DE NASCIMENTO
R. G.  CPF  
ENDEREÇO COMPLETO  
RUA / BAIRRO / CEP  
TELEFONES - RES / CEL 
/ COM    
E-MAIL  

1. Observações:
2. – O CNPJ devera ser preenchido apenas pelas entidades cadastradas junto a Receita Federal.
- 03/08/18 - Prazo final para indicação dos Membros pelas entidades dos seguimentos I, II e III.
*** A entidade deve estar atenta a data da plenária do seu seguimento e participar da mesma, onde serão 
eleitos os titulares que comporão o pleno do Conselho Municipal de Saúde.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA PARA ELEIÇÃO, VISANDO PREENCHIMENTO 
DE VAGAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO 
FUNDEB (BIÊNIO 2016-2018).

(dia 12/06, terça-feira, às 17 horas no NAPEN – Avenida Duque de Caxias 16-55)
3ª Publicação

1. Considerando o art. 14 da Lei Municipal nº 6.589, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2.014 que Reestrutura 
o Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho de Acompanhamento e Controle Social sobre 
a distribuição, a transferência e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e o Conselho de Alimentação 
Escolar - CAE como câmaras técnicas e dá outras providências;
2. Considerando o art. 1º da Lei Municipal 6.838, DE 01 DE SETEMBRO DE 2.016 que altera o art. 
14, da Lei Municipal nº 6.589, de 14 de novembro de 2.014, para alterar a redação do inciso VI e revogar o 
inciso IX, acrescido pela Lei Municipal nº 6.814, de 01 de julho de 2.016;
3. Considerando o Decreto 13.402, de 16 de maio de 2017 que nomeia membros do Conselho Municipal 
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de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para a gestão 2016-2018e dá outras providências;
4. Considerando o Decreto 13.401, de 16 de maio de 2017 que designa a Diretoria Executiva do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para a gestão 2016-2018e dá outras 
providências;
5. Considerando o Ofício 013/2017 da Presidente do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle 
Social do FUNDEB, à Secretaria Municipal da Educação, solicitando a substituição dos membros, devido 
à faltas sem justificativa e renúncia; 
CONVOCAMOS para Assembleia onde serão eleitos os membros para preencher as seguintes vagas: 

Representação Titular Suplente
Representante dos Professores da Educação Básica Pública Municipal - 01
Representantes de pais de alunos da Educação Básica Pública Municipal 02 02
Representantes dos estudantes da Educação Básica Pública Municipal, um 
dos quais, indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 02 02

 DIA 12/06/2018, às 17 horas - A assembleia será realizada no Núcleo de Aperfeiçoamento 
Profissional da Educação Municipal (NAPEM), localizado na Avenida Duque de Caxias no. 16-55.
 Os interessados deverão comparecer ao local da Assembleia de posse de Ofício assinado pela 
Direção da Unidade Escolar, em papel timbrado, contendo Nome, CPF e RG, podendo ter no mesmo 
Ofício a indicação do Titular e/ou Suplente.
 O exercício do mandato de conselheiro é considerado serviço público relevante e não será 
remunerado.
 Os Conselheiros cumprirão o mandato de acordo com o prazo estabelecido pela gestão 2016-
2018.

AVISOS

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 079/18 – Processo nº 2.889/18 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 056/18 – Tipo: 
Menor Preço Total do Lote – Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE 300.000 UN. DE BARRA 
DE CEREAL SABOR CASTANHA, 300.000 UN. DE BARRA DE CEREAL SABOR BANANA, AVEIA 
E MEL E 2.000 UN. DE BARRA DE CEREAL DIET SABOR BANANA DEVIDAMENTE DESCRITOS 
NO ANEXO I DO EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO. Interessada: Secretaria da 
Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação 
havidos foram devidamente Adjudicado em 29/05/18 pelo pregoeiro e Homologado em 30/05/18 pelo Sr. 
Prefeito, às empresas, da seguinte forma: 
LOTE 01 – BARRA DE CEREAL – COTA PRINCIPAL
EMPRESA: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

IT DESCRIÇÃO QTD. EST.
ANUAL UN. MARCA VL. 

UNIT VL. TOTAL

01
Barra de Cereal sabor Castanhas: 
demais especificações conforme 
edital nº 79/18

270.000 UN RITTER R$ 0,72 R$ 194.400,00

02
Barra de Cereal sabor Banana, 
Aveia e Mel: demais especificações 
conforme edital nº 79/18

270.000 UN RITTER R$ 0,71 R$ 191.700,00

03
Barra de Cereal diet sabor Banana 
(sem açúcar): demais especificações 
conforme edital nº 79/18

1.800 UN RITTER R$ 1,61 R$ 2.898,00

VALOR TOTAL DO LOTE 01: R$ 388.998,00

LOTE 02 – BARRA DE CEREAL – COTA RESERVADA
EMPRESA: BARRA DO TURVO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI

IT DESCRIÇÃO QTD. EST.
ANUAL UN. MARCA VL. 

UNIT VL. TOTAL

01
Barra de Cereal sabor Castanhas: 
demais especificações conforme 
edital nº 79/18

30.000 UN RITTER R$ 0,72 R$ 21.600,00

02
Barra de Cereal sabor Banana, 
Aveia e Mel: demais especificações 
conforme edital nº 79/18

30.000 UN RITTER R$ 0,71 R$ 21.300,00

03
Barra de Cereal diet sabor Banana 
(sem açúcar): demais especificações 
conforme edital nº 79/18

200 UN RITTER R$ 1,61 R$ 322,00

VALOR TOTAL DO ITEM 02: R$ 43.222,00

Bauru, 11/06/18 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 108/18 - Processo nº 2.887/18 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 081/18 - Tipo: 
Menor Preço Total do Lote – Objeto: AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL 60.000 
KG DE PÃO TIPO HOT DOG SEM LACTOSE, COM ENTREGA PONTO A PONTO, DEVIDAMENTE 
ESPECIFICADO NO ANEXO I, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: 
Secretaria da Educação. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento 
e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 21/05/18 pelo Pregoeiro e Homologado em 
22/05/18 pelo Sr. Prefeito, da seguinte forma: 
LOTE 01 – PÃO TIPO HOT DOG 
LICITANTE VENCEDORA: INDÚSTRIA DE ALIMENTOS 5 ESTRELAS EIRELI - ME

IT ESPECIFICAÇÕES MINIMAS QTD MARCA VALOR UN 
POR KG

VALOR
DO ITEM COM 

LOGÍSTICA

1.1
PÃO TIPO HOT DOG: demais 
especificações anexo I do edital 
060/18.

60.000 KG 5 
ESTRELAS R$ 5,69

R$ 6,69

1.2
CUSTO COM TRANSPORTE (LOGÍSTICA) E 
DISTRIBUIÇÃO PONTO A PONTO POR QUILO DO 
ALIMENTO.

R$ 1,00

VALOR TOTAL DO LOTE R$ 401.400,00

Bauru, 11/06/18 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DAS ATAS VIGENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE
Atendendo o disposto no art . 15, § 2º da Lei Federal nº 8666/93, disponibilizamos abaixo, as Atas de  
Registro de Preço vigentes desta Secretaria:
ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição estimada anual de suprimentos de 
informática para a Secretaria Municipal de Saúde. – PROCESSO Nº. 31.724/17 – PE 218/17 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
D. SPONTAN LOPES – ME 
LOTE 03 – EXCLUSIVO
Item 15 - CD-R, DISCO VIRGEM PARA GRAVACAO, 700MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE 
GRAVACAO DE 48X, LACRADO COM CX, à R$ 1,60 unitário. Marca: MULTILASER
Item 16 - CD-RW, DISCO VIRGEM REGRAVAVEL, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE 
GRAVACAO DE 12X, LACRADO COM CX, à R$ 2,43 unitário. Marca: MULTILASER
Item 17 - DVD - R GRAVAVEL 4.7 GB, 120 MIN, VELOCIDADE 1X - 16X - UNIDADE, à R$ 1,31 
unitário. Marca: HP
Item 18 - MOUSE ENTRADA P S 2 - PECA, à R$ 12,02 unitário. Marca: MULTILASER
Item 19 - MOUSE COM TECNOLOGIA OPTICA, CONEXAO USB, RESOLUCAO 400 DPI, TAXA DE 
IMAGEM DE 1500 FRAMES POR SEGUNDO, DISPOSITIVO DE ROLAGEM SCROLL, 02 BOTOES, 
COR “PRETO”., à R$ 13,44 unitário. Marca: MULTILASER
Item 20 - PEN DRIVE, CAPACIDADE 4 GB (409 MB), FLASH RAM, à R$ 23,50 unitário. Marca: 
MULTILASER
Item 21 - PEN DRIVE INTERFACE USB 2.0, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO, 8 GB, à R$ 
33,05 unitário. Marca: MULTILASER 
Item 22 - PENDRIVE DE 32GB, INTERFACE USB 2.0, à R$ 47,56 unitário. Marca: MULTILASER
Item 23 - TECLADO COM CONEXAO USB; LAYOUT ABNT2, BOTAO “INICIAR” DO WINDOWS 
COR “PRETO”, à R$ 24,96 unitário. Marca: C3 TECH
Item 24 - TECLADO PADRAO ABNT PORTUGUES ENTRADA PS2, à R$ 28,51 unitário. Marca: 
MULTILASER
MTSI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI – ME 
LOTE 01 – COTA RESERVADA E LOTE 02 – COTA PRINCIPAL 
Item 01 E 08 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP INJET 1200 - COD. C4836A, CIANO, 28 ML, 
ORIGINAL DO FABRICANTE OU COMPATÍVEL, 100% NOVO, à R$ 238,00 unitário. Marca: HP
Item 02 E 09 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP INJET 1200 - COD. C4837A, MAGENTA , 28 ML, 
ORIGINAL DO FABRICANTE OU COMPATÍVEL, 100% NOVO., à R$ 238,00 unitário. Marca: HP
Item 03 E 10- CARTUCHO P/ IMPRESSORA HP INJET 1200 - COD. C4838A, AMARELO , 28 ML, 
ORIGINAL DO FABRICANTE OU COMPATÍVEL, 100% NOVO, à R$ 241,00 unitário. Marca: HP
Item 04 E 11- TONER P/ IMPRESSORA HP 51X - COD. Q7551X - CARTUCHO IMPRESSORA HP, 
ORIGINAL DO FABRICANTE OU COMPATÍVEL, 100% NOVO, à R$ 349,00 unitário. Marca: MTSI
Item 05 E 12 - TONER P/ IMPRESSORA HP 53X - COD. Q7553X , TONER PARA MULTIFUNCIONAL, 
MOD. HP LASERJET M2727, ORIGINAL DO FABRICANTE OU COMPATÍVEL, 100% NOVO, à R$ 
178,00 unitário. Marca: MTSI
Item 06 E 13 - TONER P/ IMPRESSORA HP 85A - COD. CE 285A - TONER PARA MULTIFUNCIONAL 
MODELO HP LASER JET M1212NF COR PRETO, RENDIMENTO 1.600 IMPRESSOES,ORIGINAL 
DO FABRICANTE OU COMPATÍVEL, 100% NOVO, à R$ 200,00 unitário. Marca: MTSI
Item 07 E 14 - TONER P/ IMPRESSORA - HP LASERJET P4015N- COD.64X-CC364X-PÇ, ORIGINAL 
DO FABRICANTE OU COMPATÍVEL, 100% NOVO, à R$ 254,00 unitário. Marca: MTSI
LOTE 04 – LOTE EXCLUSIVO -  FRACASSADO
LOTE 05 – LOTE EXCLUSIVO -  FRACASSADO
Bauru, 11/06/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA aquisição estimada anual de 960 (novecentos e 
sessenta) frascos de água oxigenada de 10 volumes, 420 (quatrocentos e vinte) litros de solução de PVPI 
degermante, 600 (seiscentos)  litros de solução aquosa de PVPI tópico, 24 (vinte e quatro) frascos de 1 
litro de glicerina líquida, 10800 (dez mil e oitocentos) comprimidos de 500mg de estearato de eritromicina, 
2160 (dois mil cento e sessenta) bastões de protetor labial, 20 (vinte) frascos de 3 ml de solução oftálmica 
de atropina a 1%, 3000 (três mil) bisnagas de 50mg de tiabendazol 64000 (sessenta e quatro mil) frascos/
ampolas de Penicilina G Benzatina de 1.200.000 UI e 4000 (quatro mil) frascos/ampolas de Penicilina G 
Benzatina de 600.000 UI. – PROCESSO Nº. 45.847/17 – PE 195/17 – RP  
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA 
Item 09 – Penicilina G. Benzatina 1.200.000 ui - frasco/ampola, á R$ 9,35 unitário, Marca: TEUTO – 
caixa com 50 unidades;
LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Item 01 – Unidade de agua oxigenada 10 volumes - litro, à R$ 3,80 unitário, Marca: FBM FARMA – caixa 
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com 12 frascos;
Item 04 – Unidade de Glicerina Liquida - litro, à R$ 23,00  unitário, Marca: CINORD SUDESTE – caixa 
com 12 unidades;
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Item 02 – Solução P. V. P. I. DEGERMANTE - litro, á R$ 14,00 unitário, Marca: RIOQUIMICA – caixa 
com 12 unidades;
Item 03 – Solução P. V. P. I. TOPICO - litro, á R$ 16,00 unitário, Marca: RIOQUIMICA – caixa com12 
unidades;
DESERTO:
Item 05, 06, 07 e 08. 
FRACASSADO:
Item 10 
Bauru, 11/06/2018 - compras _saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA VIGENTE DE REGISTRO DE PREÇOS PARA Aquisição anual estimada de 1.000 (Hum mil) 
unidades de kit teste rápido para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da Dengue – PROCESSO 
Nº. 15.584/17 – PE 101/17 – RP 
ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LABMEDIC COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA- ME 
ITEM 01 – Unidade de Teste Rápido para detecção qualitativa do antígeno NS1 do Vírus da Dengue; à R$ 
13,40 unitário; Marca: OnSite/ Bio Advance- Biotech – cx c/ 30 testes;
Bauru, 11/06/2018 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 351/2018 - PROCESSO Nº 70.048/2017- CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: SENE & FERNANDES CLÍNICA DE ASSISTÊNCIA 
MÉDICA LTDA - ME – Interessada: Secretarias Municipais de Obras, Saúde, Gabinete e FUNPREV, 
cujas especificações estão indicadas no anexo I do Edital nº 139/2018 do Processo Administrativo nº 
70.048/2017, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente 
anexada ao processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 7 – ULTRASSOM 

ITEM DESCRIÇÃO DO EXAME UND. ESTIMATIVA 
ANUAL VALOR UNITÁRIO

01 ULTRASSOM DE OMBRO UND 500 47,37

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 108/2018 – ASSINATURA: 
05/06/2018 – VALIDADE: 04/06/2019.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 211/18 – Processo nº 65.326/17 
– Modalidade: Pregão Eletrônico nº 168/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote - DIFERENCIADA 
NO MODO PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE ME E EPP - Objeto: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) 
SACOS DE TORTAS DE MAMONAS E 1.000 (MIL) UNIDADES DE IDENTIFICADORES DE 
PLANTAS – Interessada: Secretaria do Meio Ambiente. Data do Recebimento das propostas: até às 8h 
do dia 28/06/2018. Abertura da Sessão: dia 28/06/2018 às 8h. INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
dia 28/06/2018 às 10h. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na 
Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 
08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação nº 723085, onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 11/06/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n.º 222/18 – Processo n.º 17.258/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 179/18 – sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do tipo MENOR 
PREÇO POR LOTE –DIFERENCIADA NO MODO COTA RESERVADA - Objeto: AQUISIÇÃO 
DE DIVERSOS TIPOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, FLUIDOS DE FREIO, ADITIVOS PARA 
RADIADOR, GRAXA E ARLA 32, PARA MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL – Interessada: 
Todas as Secretarias Municipais e Gabinete do Prefeito. Data do Recebimento das propostas: 29/06/18 
até as 9h. Abertura da Sessão: 29/06/18 as 9h INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 29/06/18 às 10h. 
Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 
1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/SP, no horário das 08h00min às 12h00min 
e das 13h00min às 17h00min e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 ou através de download gratuito 
no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, - Licitação nº 723318 onde se 
realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 11/06/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital nº 250/18 – Processo nº 14.972/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 201/18 – Do Tipo Menor Preço por Lote – AMPLA PARTICIPAÇÃO 
– Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOMBA PROPULSORA PNEUMÁTICA PARA GRAXA– 
Interessada: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Data do Recebimento das propostas: até às 
08h15min do dia 25/06/18. Abertura da Sessão: 08h15min do dia 25/06/18. INÍCIO DA DISPUTA DE 
PREÇOS: 09h00min do dia 25/06/18. Informações e edital na Secretaria da Administração/Divisão de 
Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-500 – Bauru/
SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1062 ou (14) 3235-1077 ou através 
de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.licitacoes-e.com.br, licitação 
723286 onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados. 
Bauru, 11/06/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - Edital n. º 233/18 – Processo n.º 13.358/18 – 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 186/18 – PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR 
LOTE - AGRUPAMENTO DE ITENS (DESCRIÇÃO DETALHADA VIDE EDITAL) – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO/
MONTAGEM DE EQUIPAMENTO E SISTEMAS DE REDE DE TELECOMUNICAÇÃO - 
INTERLIGAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA, PARA INTERLIGAR O PAÇO MUNICIPAL COM 
AS SECRETARIAS DO BEM ESTAR SOCIAL, MEIO AMBIENTE E CULTURA, COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAL, MÃO DE OBRAS, EQUIPAMENTOS E TUDO MAIS QUE 
SE FIZER NECESSÁRIOS PARA OS SERVIÇOS. EM CONFORMIDADE COM O TERMO 
DE REFERÊNCIA, CONSTANTE NO ANEXO I – Interessada: Secretarias Municipais do Bem 
Estar Social, do Meio Ambiente e da Cultura. Data do Recebimento das propostas: até às 9h30 do dia 
28/06/18. Abertura da Sessão: 28/06/18 às 9h30min. Informações e edital na Secretaria da Administração/
Divisão de Licitações, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy – 2º andar, sala 10 - CEP. 17.014-
500 – Bauru/SP, no horário das 08h às 12h e das 13h às 17h e fones (14) 3235-1113 ou (14) 3235-1337 
ou através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, ou através do site www.bec.sp.gov.br - 
OC nº 2018OC00008, onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente 
credenciados. 
Bauru, 11/06/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

RETIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO – Edital nº 109/2018 – Processo nº 
14.757/2017 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 082/18– Tipo: Menor Preço por Lote – DIFERENCIADA 
NO MODO COTA RESERVADA E AMPLA PARTICIPAÇÃO - Objeto AQUISIÇÃO DE 
DIVERSOS TIPOS DE PNEUS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessados: 
Secretarias Municipais, Gabinete e 12º Grupamento de Bombeiros. Notificamos aos interessados no 
processo licitatório epigrafado que a Homologação publicada em 17/05/18 foi devidamente retificada 
em 07/06/2018 pelo Prefeito Municipal, da seguinte forma: 
LOTE 01 - PNEUS PARA PATROL, ROLO COMPACTADOR, PÁ CARREGADEIRA, 
RETROESCAVADEIRA E TRATORES EM GERAL - COTA RESERVADA.
EMPRESA: MARLI HINILAROW RODRIGUES 97366145815

Item
QTD.

ESTIMADA 
ANUAL

Unid. Descrição Marca/            
Modelo R$ UNIT

03 01 Unid.
PNEU 20,5 x 25 PARA PÁ 
CARREGADEIRA SEM CÂMARA DE 
AR, novo (Primeira Linha) 

FIRESTONE 
SLICK L3 R$ 6.200,00

Bauru, 11/06/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 190/18 - Processo n.º 
31.652/14 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 153/18 – TIPO Menor Preço por Lote – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO – AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (01 CAPA PARA VIOLÃO, 21 ESTANTE PARA 
PARTITURAS, 10 JOGO DE CORDAS PARA VIOLÃO E 04 SUPORTE PARA INSTRUMENTO) 
E INSTRUMENTOS MUSICAIS (05 VIOLÃO, 01 CUBO DE GUITARRA E 01 DE BAIXO) 
– Interessado: Secretaria Municipal de Cultura. Notificamos aos interessados no processo licitatório 
epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicado pela pregoeira em 
07/06/18 e Homologado pelo Secretário Municipal de Administração em 08/06/18, conforme abaixo:
LOTE 01 – INSTRUMENTOS MUSICAIS
EMPRESA: ALTA FREQUÊNCIA COMERCIAL EIRELI

ITEM QUANT ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS MARCA 
MODELO

P. UNIT 
R$

P. 
TOTAL 

R$

01 05

VIOLÃO ELETROACÚSTICO Cor: 
Natural Corte de Corpo: Clássico com 
cutway (recorte na parte inferior da caixa 
do instrumento) Número de Cordas: 6 Tipo 
de Cordas: Nylon Madeira do tampo: Liden 
Madeira do corpo: Liden Escala: Rosewood 
Tarraxa: Cromada Pré: STP-7 Número de 
trastes: 21 Correia: Preta, ajustável ao corpo 
(120cm de comprimento) 

S t r i n b e r g 
SC20C 750,00 3.750,00

02 01
CUBO DE GUITARRA 50W com efeito 
falante de 12” Med. aprox. Altura: 68 cm 
Largura: 28 cm Profundidade: 49 cm  

M a s t e r 
Audio GTX 
1.12

1.100,00 1.100,00

03 01
CUBO DE BAIXO - FALANTE 15” Med. 
Aprox. Altura: 68 cm Largura: 28 cm 
Profundidade: 49 cm 

M a s t e r 
Audio BX 
150

1.450,00 1.450,00

TOTAL DO LOTE 1 – R$ 6.300,00

LOTE 02: FRACASSADO
Bauru, 11/06/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
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COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU, torna pública as seguintes 
permissões de uso, não onerosas:
PERMISSIONÁRIA: MÁRCIA TERESINHA DUARTE PLACCE
OBJETO: terreno sem benfeitorias, lote 11 da quadra 79 do N H Mary Dota – Bauru SP, cadastrado na Prefeitura 
Municipal de Bauru sob nº 04/2088/011, matricula 121.375 no Segundo CRI de  Bauru – SP.
DATA DA ASSINATURA: 15 de Maio de 2018
VIGÊNCIA: 01 ano

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
DESISTÊNCIA

O Serviço de Recursos Humanos informa a desistência da vaga para o cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, 
por motivos particulares, do candidato Sr. Lucas Alfeu Sabbatine Domingos, CPF 405.320.428-32, classificado em 15º lugar, 
conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2.917/2016-DAE, Edital 05/2016-DAE, neste Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru.

Bauru, 08 de junho de 2017. 

CONCURSO PÚBLICO
FISCAL DE SISTEMAS HIDRÁULICOS

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento dos 13º, 14º, 15º e 16 colocados na classificação final:
DANIEL R CARDOSO DOS SANTOS                   CPF: 232.535.168-81;
RAFAEL MATIAZE DE JESUS                              CPF: 313.614.818-54
ANDRE LUIS FABIANO                                         CPF: 259.937.648-30;
TASSIA FRANCO DE SOUZA                               CPF: 335.189.758-89;
No Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto, Rua Padre João, 11-25, Vila Santa Tereza, para 
tratar de assunto relacionado a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 3.146/2015-
DAE, Edital 03/2016-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 12, 13, 
14, 15 e 18  de Junho de 2018. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da 
vaga de FISCAL DE SISTEMAS HIDRÁULICOS.
No caso de interesse na posse do cargo, o candidato deverá apresentar os originais dos documentos abaixo 
relacionados, acompanhados de uma cópia:
−	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
−	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
−	 Cartão do PIS ou PASEP;
−	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
−	 Certificado de reservista, se do sexo masculino;
−	 Comprovante de residência;
−	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio completo e formação específica de nível técnico ou curso específico de 

qualificação na área como hidráulica, edificação, com carga horária mínima de 100 (cem) horas;
−	 Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer 

atividade remunerada;
−	 Carteira de vacinação antitetânica (3 doses);
−	 Certidão de Casamento, se casado;
−	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos;
−	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
−	 Carteira de Trabalho e Previdência Social;
−	 01 foto 3x4 recente;
−	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido em
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar (somente original);
1. Atestado de Antecedentes Criminais, expedido em
www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx (somente original);
−	 Declaração da ficha funcional, onde conste não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual 

ou municipal, em consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal (somente original).

Bauru, 12 de junho de 2018.

CONCURSO PÚBLICO
OPERADOR DE MÁQUINAS

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento dos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º colocados na classificação final:
ALCIDES BALESTRA DE BRITO                        CPF: 396.471.098-90;
JOAO MARCIO ALBERGONI                              CPF: 278.033.548-31
MARCOS ROBERTO ALBERTI                           CPF: 265.752.208-43 
JORGE PERREIRA DE OLIVEIRA                      CPF: 059.280.228-08
WELLINGTON RIO                                                 CPF: 396.949.728-09
No Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto, Rua Padre João, 11-25, Vila Santa Tereza, para 
tratar de assunto relacionado a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 6.160/2017-DAE, 
Edital 01/201-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 12, 13, 14, 15 e 
18  de Junho de 2018. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
OPERADOR DE MÁQUINAS.

No caso de interesse na posse do cargo, o candidato deverá apresentar os originais dos documentos abaixo 
relacionados, acompanhados de uma cópia:
•	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
•	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•	 Cartão do PIS ou PASEP;
•	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
•	 Certificado de reservista, se do sexo masculino;
•	 Comprovante de residência;
•	 Comprovante de conclusão do Ensino Fundamental;
•	 Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” ou superior definitiva e válida com autorização para exercer atividade 

remunerada;
•	 Carteira de vacinação antitetânica (3 doses);
•	 Certidão de Casamento, se casado;
•	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos;
•	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
•	 Carteira de Trabalho e Previdência Social;
•	 01 foto 3x4 recente;
•	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido em
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar (somente original);
•	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido em
www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx (somente original);
•	 Declaração da ficha funcional, onde conste não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual 

ou municipal, em consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal (somente original).

Bauru, 12 de junho de 2018.

CONCURSO PÚBLICO
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CONVOCAÇÃO
Solicitamos o comparecimento do 26º colocada na classificação final:
ALESSANDRA M DE AZEVEDO BASILIO                CPF: 250.089.488-65;
No Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e Esgoto, Rua Padre João, 11-25, Vila Santa Tereza, para 
tratar de assunto relacionado a nomeação, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2.917/2016-DAE, 
Edital 05/2016-DAE, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 12, 13, 14, 15 e 
18  de Junho de 2018. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga de 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO.
No caso de interesse na posse do cargo, o candidato deverá apresentar os originais dos documentos abaixo 
relacionados, acompanhados de uma cópia:
•	 Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
•	 Cadastro de Pessoa Física (CPF);
•	 Cartão do PIS ou PASEP;
•	 Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição;
•	 Certificado de reservista, se do sexo masculino;
•	 Comprovante de residência;
•	 Comprovante de conclusão do Ensino Médio;
•	 Carteira de vacinação antitetânica (3 doses);
•	 Certidão de Casamento, se casado;
•	 Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos;
•	 Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; 
•	 Carteira de Trabalho e Previdência Social;
•	 01 foto 3x4 recente;
•	 Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido em
http://web.trf3.jus.br/certidao/Certidao/Solicitar (somente original);
•	 Atestado de Antecedentes Criminais, expedido em
www.ssp.sp.gov.br/servicos/atestado.aspx (somente original);
•	 Declaração da ficha funcional, onde conste não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual 

ou municipal, em consequência de processo administrativo 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, instituída por órgãos da administração federal, estadual ou municipal (somente original).

Bauru, 12 de junho de 2018.

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

Contrato nº 066/2018-DAE
Processo Administrativo nº 2001/2018-DAE
Dispensa de Licitação – Art. 24, V da Lei Federal nº 8666/93.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: João Carlos Stefanini ME
Objeto: Contratação de 200 horas de serviço de locação de guindaste hidráulico rodoviário, sobre chassi, capacidade 
mínima de 70 toneladas, com operador, demais especificações na Cláusula Primeira do Contrato.
Assinatura: 05/06/2018
Valor do Contrato: R$56.000,00 (Cinquenta e seis mil reais).
Vigência do Contrato: 12 (doze) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 1027, de 05 de junho de 2018, no valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais).

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA
LEI FEDERAL Nº 8666/93

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 956/2018 - DAE
Em cumprimento ao disposto no art. 26 da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações, notificamos os interessados 
que o Departamento de Água e Esgoto de Bauru formalizará a contratação da empresa  Bermad Brasil Indústria 
de Válvulas Ltda., para execução de serviço de reparo de Válvula de Controle da marca Valloy/Bermad, conforme 
especificações contidas no processo em epígrafe.
Valor Total: R$ 7.644,95 (sete mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e noventa e cinco centavos).
Base legal: Art. 25, I da Lei Federal nº 8666/93 e ulteriores alterações. 

NOTIFICAÇÃO  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 870/2017 - DAE
Pregão Presencial nº 072/2018 - DAE
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Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS SOBRE 
NR.10, “CURSO BÁSICO – SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS COM ELETRICIDADE”, 
“CURSO COMPLEMENTAR – SEGURANÇA NO SISTEMA ELÉTRICO DE POTÊNCIA (SEP) E EM SUAS 
PROXIMIDADES”, NR.33, “SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS”, E 
NR.35, “TRABALHO EM ALTURA”., conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente homologado 
pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 08/06/2018 e seu objeto adjudicado conforme segue:
Lote 01 – Perfil Assessoria em Segurança do Trabalho Eireli ME

SERVIÇO DE RECEITA
NOTIFICAÇÕES PROCESSUAIS

DEFERIDOS:

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
7577/2017 Antonio Aparecido Florencio Eugenio Análise de conta
7638/2017 Francine Leme Grisolia Análise de conta
7968/2017 Neide Ferreira Busch Análise de conta
8012/2017 Celiomar Pessan Análise de conta
8255/2017 Angelo Jose de Godoi Análise de conta
33/2018 Pamela Priscila Martins Arias Análise de conta
171/2018 Dulhiane Aparecida de Souza Análise de conta
277/2018 Debora Maria Scriptor Analise de vazamento
321/2018 Laila Bittar Saddi Análise de conta
387/2018 Maria Alda Teles Análise de conta
397/2018 Marta Rosangela da Silva Análise de conta
467/2018 Vando Nogueira de Oliveira Analise de vazamento
844/2018 Cristiano Zeller Analise de vazamento
1095/2018 Walter da Costa Junior Analise de vazamento
1183/2018 Neri Sinval Resta Silva Analise de vazamento
1335/2018 Nilva Regina Sampaio Analise de vazamento
1413/2018 Rodrigo de Oliveira Ramos Analise de vazamento
1566/2018 Douglas Henrique N. De Carvalho Analise de vazamento
1568/2018 Paulo Sergio Guimaraes Analise de vazamento
1593/2018 Benedito Anizor de Almeida Analise de vazamento
1605/2018 Valmir Francisco Da Silva Analise de vazamento
1616/2018 Jose Wilson de Almeida Analise de vazamento
1639/2019 Adriano da Costa Analise de vazamento
1654/2018 Andrea Marcondes C. Pompolini Analise de vazamento
1809/2018 Luiz Antonio Sanches Analise de vazamento
1830/2018 Daniel Pereira da Silva Analise de vazamento
1735/2018 Jairo de Freitas Analise de vazamento
2007/2018 Vera Lucia Mattos dos S. De Andrade Analise de vazamento
2012/2018 Marcelo Shayeb Analise de vazamento
2049/2018 Sebastiao Prevideli Analise de vazamento
2160/2018 Andreia Cristina Ramos Analise de vazamento

PARCIALMENTE DEFERIDOS:
PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
1536/2018 Marlene Aparecida R. D. Dos Santos Analise de vazamento
1910/2018 Cineide Antonio Ferreira Baptista Analise de vazamento

CONCLUÍDOS À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA

PROCESSO INTERESSADO OBSERVAÇÕES
593/2018 Carla Suelem Andrade Análise de conta

SERVIÇO DE RECEITA
SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO

Sr(a). Consumidor(a), informamos que deverão ser apresentados os documentos abaixo listados para prosseguimento 
da solicitação protocolada nos referidos processos. O prazo para manifestação é de até 5 (cinco) dias, sob pena de 
indeferimento do pedido.
PROCESSO INTERESSADO DOCUMENTO
2125/2018 Diogenes Antonio Pereira Resolução 13/2017, art. 1º, III.

SERVIÇO DE RECEITA
NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS

Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos imóveis dos endereços 
abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem no POUPA TEMPO, Posto de Atendimento - 
DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina com a Rua Inconfidência, no prazo de 10(dez) dias úteis, a partir da 
publicação desta, a fim de promoverem a regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. 
O não comparecimento implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Código/Inscrição NºProcesso Ano
3.648.601-52 3838 2017
5.284.600-55 5258 2017
2.087.315-95 5810 2017
4.972.101-31 8267 2017
4.425.698-39 2670 2018

SERVIÇO DE RECEITA
PROCESSOS DE ANÁLISE DE CONTA DE ÁGUA

INDEFERIDOS:

Processo Requerente Observação
3719/2015 Ricieri Pedro de Moraes Recurso – Auto de Infração
5546/2016 Rodrigo Aparecido Anastacio Recurso – Auto de Infração
6256/2016 Sâmia Nchedidy Recurso – Aurto de Infração
5870/2015 Antonio Blumenthal Junior Recurso – Auto de Infração
6298/2017 João Santos Finot Recurso – Auto de Infração

PROCESSO CONCLUÍDO – À DISPOSIÇÃO PARA CONSULTA:

Processo Requerente Observação
1416/2011 Waldyr Gomes França Processo Concluido
6529/2017 Jurandir Abílio Auto Parcelado

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

PRORROGAÇÃO DE VALIDADE DE PROCESSO SELETIVO
A EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, através de seu Presidente 
Elizeu Eclair Teixeira Borges, torna pública a PRORROGAÇÃO do prazo de validade do Processo Seletivo 
(001/2016) para a função de OPERADOR DE MÁQUINAS, homologado em 30/06/2016, por mais 02 
(dois) anos, até 30/06/2020.

ELIZEU ECLAIR TEIXEIRA BORGES
PRESIDENTE - EMDURB

CONVOCAÇÃO
A EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano de Bauru, solicita o comparecimento do 
candidato abaixo relacionado, no setor de Recursos Humanos, situado à Praça João Paulo II s/nº - das 8:00 
às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas, para tratar de assunto relacionado à sua admissão, conforme Processo 
Seletivo já realizado.

PROCESSO SELETIVO 006/2014 (ADVOGADO)
SILVIA DANIELLY MOREIRA DE ABREU RG 30.253.076-9

Bauru, 12 de junho de 2018.
SETOR DE RECURSOS HUMANOS E SERVIÇO SOCIAL

EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 07/18 -  PROCESSO Nº 
5257/18
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/18 - 
Processo nº 5257/18, regime menor preço. Abertura da sessão em 25/06/2018 às 09 horas, na Praça João 
Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, Sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará 
recebimento e abertura das propostas, referente a AQUISIÇÃO de Granito para divisórias, lavatório, 
piso e acabamento, que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, 
Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, informações sobre o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-
9040.
Bauru, 12 de junho de 2018.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 036/2018 -  PROCESSO Nº 4910/2018
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para 
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL – SISTEMA 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 036/2018 - Processo nº 4910/2018, regime menor preço. Abertura da sessão 
em 28/06/2018 às 09 horas, na Praça João Paulo II, s/nº, Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, 
Sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento e abertura das propostas, referente a eventual 
FORNECIMENTO e prestação de serviço de implantação de defensa metálica semi maleável simples 
que encontra-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I do Edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II, s/nº, 
Terminal Rodoviário, Jd. Santana, Bauru – SP, piso superior, setor de compras, das 8h às 12h e das 13h às 
17h, informações sobre o edital no e-mail: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo telefone (0xx14) 3233-
9040.
Bauru, 12 de junho de 2018.
Comissão de Licitação.

CHAMAMENTO PÚBLICO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2014 – INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO – PROCESSO 686/2014
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que analisada a documentação apresentada pela 
EMPRESA VIAÇÃO GARCIA LTDA., a Comissão de Licitação resolveu habilitá-la.
Objeto: Permissão Onerosa de Uso de espaço preestabelecido no Terminal Rodoviário de Bauru. Abre-se 
prazo recursal de 05 (cinco) duas úteis, conforme previsto na Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 12 de junho de 2018.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018.
Processo nº 190/2018 – Pregão Reg. de Preços nº 003/2018.
Contratante: EMDURB – Contratada: GRAMINHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.
Objeto: A EMDURB e a CONTRATADA aditam as Autorizações de Compras - AC’s nº 055388 e 055389, 
emitidas em 04/05/2018, com fundamento no artigo 65, inciso I, letra “b” e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, 
objetivando a supressão do saldo remanescente de 5788,075 litros das Autorizações de Compras, a partir 
do dia 22/05/2018, conforme solicitação da contratada às fls. 01/11 e parecer jurídico às fls. 17/19. 
Considerando a previsão contida na tabela da Agência Nacional do Petróleo (ANP), referente ao preço 
médio praticado no município de Bauru no período de 13/05/2018 à 19/05/2018 (fl. 20), de R$ 3,716, 
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aplicando-se o percentual de desconto contido na proposta da contratada de 1% (um por cento) o valor por 
litro perfaz R$ 3,679, conforme tabela abaixo:

Quantidade 
(litros) Valor unitário Valor Total

AC 055388 15500,0000 R$ 3,36 R$ 52.080,00
AC 055389 920,0000 R$ 3,36 R$ 3.901,20

TOTAL 16420,0000 R$ 55.171,20
Quantidade utilizada de 
07/05/18 até 17/05/18 7525,0610 R$ 3,36 R$ 25.284,20

Quantidade utilizada de 
18/05/18 até 22/05/18 2805,8640 R$ 3,679 R$ 10.322,77

SALDO 5.788,075 Valor total devido R$ 35.606,97

Fica pactuado entre as partes que as demais cláusulas constantes no Contrato em epígrafe, que não foram 
atingidas por este aditivo, permanecem em pleno vigor.
Continuam em vigor as demais cláusulas contidas do contrato que não foram objeto do presente ou outro 
termo aditivo.
Assinatura: 25/05/2018
Bauru, 12 de junho de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055648
Processo Nº 9137/17-   Registro de preço n° 064/17
Contratante: EMDURB 
Compromissária: BELARIS ALIMENTOS LTDA- EPP 
Objeto: 81.654 kg Pão d´água, 5.439 kg pão de leite (Tipo cachorro quente)
Valor total: R$ 990,95
Condições de Pagamento: 10º dia útil emissão 
Assinatura: 01/06//2018
Bauru, 12 de junho de 2018.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 055608
Processo Nº 4472/16- Pregão presencial 010/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A 
Objeto: 10 m.o. Plano de saúde (Co-participação)
Valor total: R$ 2.302,05
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura 
Assinatura: 29/05//2018
Bauru, 12 de junho de 2018.
Presidente da EMDURB

FUNPREV - Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Donizete Carmo dos Santos
Presidente 

Criada pela Lei 4830 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 17014-037

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

Atendimento Presencial e Telefônico da Divisão Previdenciária
- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento presencial:

Segunda, Quarta e Sexta-Feira:
Período da Manhã das 8h Às 12h.

Terça e Quinta-Feira:
Período da Tarde das 13h Às 16h30min.

- Seção de Aposentadoria e Pensões e Seção de Benefícios - Atendimento telefônico:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:

Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.
www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE
(14) 3009-5500

EMAILS
Presidência

-donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br
Controladoria Interna

-tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br
Procuradoria

-eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br
-marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Administrativa
-louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Previdenciária
-robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

Divisão Financeira
-diogopereira@funprevbauru.sp.gov.br

OUVIDORIA
-ouvidoria@funprevbauru.sp.gov.br – Canal condutor de opiniões, reclamações e denúncias, garantindo o 
princípio da ética, da eficiência e da transparência.!!!

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que 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 pagamento 
(provento).

COMUNICADOS
A FUNPREV a partir do mês de julho de 2016 suspenderá a impressão de holerites, devido à baixa procura, 
continuará fornecendo o holerite de forma eletrônica pelo site, e, disponibilizará um computador com 
impressora na recepção para impressão do mesmo.
A Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru comunica que a partir 
de 19 de março de 2018 o horário de atendimento ao público, presencial, na Divisão Previdenciária (Seção 
de Aposentadorias e Pensões e na Seção de Benefícios) se dará da seguinte forma:

SEGUNDA, QUARTA E SEXTA-FEIRA:
PERÍODO DA MANHÃ DAS 8h às 12h.

TERÇA E QUINTA-FEIRA:
PERÍODO DA TARDE DAS 13h às 16h30min.

- Atendimento para fins de inscrição de segurado obrigatório e/ou inclusão de dependentes (dentre outros);
- Atendimento para assuntos inerentes a aposentadoria (averbação de tempo de contribuição, simulação de 
aposentadoria, dentre outros) e pensão por morte.
Não haverá alteração no horário de atendimento da Seção de Perícia Médica e do Serviço Social, 
permanecendo, portanto, de Segunda a Sexta-Feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 212/2018
APOSENTA voluntariamente, com paridade a partir de 11 de junho de 2018 a(o) Sr(a). Aparecida 
Leonilda Camalionti, portador(a) do RG nº 13.XXX.XXX-2 SSP/SP e CPF/MF nº 020.XXX.XXX-19, PIS/
PASEP n° 1.705.824.581-7, servidor(a) do(a) Prefeitura Municipal de Bauru, Secretaria da Saúde, cargo 
efetivo de Especialista em Saúde - Assistente Social, matrícula funcional nº 24.415, padrão B-15, com 
proventos integrais conforme procedimento administrativo nº 1484/2018, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 145 incisos I, II, III e IV c/c artigo 92 § 5º da Lei Municipal nº 4830/2002 e 
5397/2006.
Bauru, 08 de junho de 2018.

COMUNICADOS
COMUNICAMOS o falecimento da Sra. Elsa Rosa de Campos, portadora do RG nº 48.XXX.XXX SSP/
SP e CPF/MF nº 001.XXX.XXX-03, matrícula nº 14.184, servidora inativa FUNPREV-PMB, ocorrido em 
05/06/2018.
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