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PODER EXECUTIVO
Clodoaldo Armando Gazzetta

Prefeito Municipal

Seção I
Gabinete do Prefeito

Maria José Majô Jandreice 
Chefe de Gabinete

PROJETOS DE LEI
Enviados à Câmara Municipal

PROJETO    DE    LEI    Nº   82  /  18
P. 5.435/11 Acrescenta os incisos XVII e XVIII ao art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 
1.971; altera dispositivos do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado 
pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011 e dá outras providencias.

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  Acrescenta os incisos XVII e XVIII ao art. 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de 

maio de 1.971, com a seguinte redação: 
“Art. 61  (...)

XVII –  afastamento do exercício das funções do cargo efetivo 
e de carreira de Diretor de Escola e Professor, quando 
exercidos estes em estabelecimentos de educação 
básica em seus diversos níveis e modalidades, para 
exercício de Cargos em Comissão de Diretores 
de Departamento de Ensino Fundamental - DEF, 
Departamento de Educação Infantil – DEI e de 
Departamento de Planejamento e de Projetos e 
Pesquisas Educacionais – DPPPE, para o exercício 
das Funções de Confiança de Diretores de Divisão de 
Ensino Fundamental 1º ao 5º – Setor 1, de Divisão de 
Ensino Fundamental 1º ao 5º – Setor 2, de Divisão de 
Ensino Fundamental 1º ao 9º e Suplência, de Divisão 
de Ensino Fundamental - EJA, de Divisão de Ensino 
Fundamental – Especial, de Educação Infantil – 
Setor 1, de Educação Infantil – Setor 2, de Educação 
Infantil – Setor 3, de Educação Infantil – Setor 4, de 
Educação Infantil – Setor 5, de Educação Infantil – 
Setor 6, de Educação Infantil – Setor 7, de Divisão 
de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e 
Particulares, de Divisão de Coordenação de Área, 
Divisão de Formação Continuada e Divisão de 
Projetos e Pesquisas Educacionais; para o exercício 
das Funções de Confiança de  Coordenadores 
de Área de Coordenação de Área de Língua 
Portuguesa, Coordenação de Área Matemática, 
Coordenação de Área de Geografia, Coordenação 
de Área de História, Coordenação de Área de Arte, 
Coordenação de Área de Ciências, Coordenação de 
Área de  Educação Física, de Coordenação de Área 
de Língua Estrangeira Moderna, Coordenação de 
Área de Educação Infantil, Coordenação de Área 
de  Educação Especial e Coordenação de Área de 
Alfabetização (subordinadas ao Departamento de 
Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais); 
para o exercício das Funções de Confiança de 
Chefes de Seção, sendo: Seção de Entidade e EJA, 
Seção de EMEFS, EMEIS e EMEIIS,  de Seção 
de Gestão de Classes nos Polos, de Seção das 
Classes em EMEFS, EMEIS e Outras Localizações 
(subordinada ao Departamento de Ensino 

Fundamental); de Seção de Entidades Conveniadas, 
Seção de Escolas Particulares de Educação Infantil 
(subordinadas ao Departamento de Educação 
Infantil); Seção de Projetos e  Seção de Pesquisas 
Educacionais (subordinadas ao Departamento de 
Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais) 
na Sede da Secretaria Municipal da Educação, 
desde que o exercício desses cargos e funções sejam 
desempenhados em apoio às atividades educativas 
e/ou em assessoramento pedagógico do Sistema 
Municipal de Ensino. 

XVIII –  O afastamento do exercício das funções do cargo 
efetivo de carreira de Professor, quando exercido 
junto as Organizações da Sociedade Civil – OSCs, 
em estabelecimentos de educação básica, em seus 
diversos níveis e modalidades, subsidiados pela 
Secretaria Municipal da Educação, por meio de 
cessão e ou parceria, com ou sem prejuízo de 
vencimentos, em atividades inerentes exclusivamente 
ao magistério.” (NR)

Art. 2º  Alteram os incisos III, IV e V do § 1º do art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 
de julho de 1.993, acrescentados pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, 
que passam a ter as seguintes redações:
“Art. 11-A (...)
§ 1º (...)

III -   Os Departamentos, unidades cujas atribuições e 
responsabilidades estão descritas no anexo I, II e III  desta 
Lei;

IV -   As Divisões, subunidades subordinadas aos Departamentos 
ou Gabinete do Secretário, cujas atribuições e 
responsabilidades estão descritas nos anexos I, II e III desta 
Lei;

V -  As Coordenações e Seções, setores subordinados a 
Divisões, cujas atribuições e responsabilidades estão 
descritas nos anexos I, II e III desta Lei.” (NR)

Art. 3º  Altera a alínea ”c”, do inciso III, do parágrafo 3º do artigo 11-A da Lei Municipal nº 
3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de 
abril de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 11-A (...)

(...)
§ 3º (...) 

III  - (,..)
c)  Revogado” (NR)

Art. 4º Acrescenta o § 7º ao art. 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 14 de abril de 1.993, 
acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, com a seguinte 
redação:
“Art. 11-A (...)

(...)
§ 7º   As descrições dos Cargos em Comissão e Funções de Confiança de 

Diretor de Departamento e as Funções de Confiança de Diretores de 
Divisão, Coordenadores de Área e Chefes de Seção, dos Departamentos 
de Ensino Fundamental, Departamento de Educação Infantil e 
Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais são 
encartadas nos anexos I, II e III.” (NR)

Art. 5º Alteram as alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, e “g”, do inciso I, do § 3º, do art. 11-A 
da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal 
nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 11-A (...)
(...)
§ 3°   (....)

I –  (....)
a)  a Coordenação de Área de Língua Portuguesa;
b)  a Coordenação de Área de Ciências;
c)  a Seção Coordenação de Área Matemática;
d)  a Coordenação de Área de  Educação Física;
e)  a Coordenação de Área de Arte;
f)  a Coordenação de Área de História;
g)  a Coordenação de Área de Geografia.” (NR)

Art. 6º Acrescentam as alíneas “h”, “i”, “j” e “l”, no inciso I, do § 3º, do art. 11-A da Lei 
Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 
6.053, de 14 de abril de 2.011, que passa a ter a seguinte redação:
“Art. 11-A (...)

(...)
§ 3°   (....)



2 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 28 DE AGOSTO DE 2.018

I –  (....)
h)  a Coordenação de Área de Língua Estrangeira Moderna;
i)  a Coordenação de Área de Educação Infantil;
j)  a Coordenação de Área de  Educação Especial;
k)  a Coordenação de Área de Alfabetização.” (NR)

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

ANEXO I 
Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Departamento de Ensino Fundamental

Diretor de Departamento de Ensino Fundamental
CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Departamento de Ensino Fundamental
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    
I – São funções essenciais: 
a) Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da 
Educação no que se refere à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades 
de Ensino Fundamental; 
b) Planejar e implementar em conjunto com as Divisões ações educacionais e processos de avaliação, 
com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
c) Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
d) Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos 
problemas;
e) Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua 
competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
b) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
d) Mediar conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades 
competentes quaisquer irregularidades;
e) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades 
profissionais dos servidores subordinados;
f) Prestar informações institucionais quando solicitado; 
g) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado; 
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
p) Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do calendário escolar;
q) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
r) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturezas para o 
desenvolvimento das atividades; 
h) Verificar, em conjunto com as divisões, a necessidade de manutenção, reforma e ampliação das 
unidades escolares; 
i) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área; 
j) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
k) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano 
letivo e eventuais necessidades;
l) Monitorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB); 
m) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB); 
n) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais;
o) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.

Diretor de Divisão de Ensino Fundamental
Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano – Setor 1
Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano – Setor 2

Divisão de Ensino Fundamental do 1º ao 9º ano e Suplência
CARGO EM COMISSÃO :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Ensino 
Fundamental; 
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais 
e processos de avaliação, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Seções e unidades escolares, propondo e discutindo com as equipes, medidas saneadoras dos 
problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Implementar, junto as unidades escolares, normas e legislações educacionais;
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da 

educação e a comunidade escolar;
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das 
atividades profissionais dos servidores subordinados;
f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
g) Planejar e organizar reuniões com os gestores das unidades escolares e demais servidores, conforme 
dinâmica do ano letivo e eventuais necessidades;
h) Supervisionar o processo de matrícula e rematrícula de alunos, detectando necessidades de abertura e 
fechamento de salas para o gerenciamento de demandas reprimidas;
i) Orientar e acompanhar o processo de eleição e composição dos colegiados e instituições auxiliares das 
unidades escolares; 
j) Verificar, junto às unidades escolares, a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos 
para o desenvolvimento das atividades;
k) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
l) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho 
Pedagógico;
m) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução, 
sugerindo reformulações quando necessário;
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área;
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
q) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do 
desempenho dos alunos, em vista das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
r) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação 
com os demais Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
s) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de 
documentação escolar;
t) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e 
fechamento de classes e ou turmas;
u) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a unidade escolar. 

Diretor de Divisão de Ensino Fundamental – EJA
Função de Confiança :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização 
e efetivação das políticas públicas educacionais pertinentes, junto às Classes de Educação de Jovens e 
Adultos;
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções afins, ações 
educacionais relativas à Educação de Jovens e Adultos, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades 
escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as Classes e Polos do CEJA (Centro Educacional de 
Jovens e Adultos) no que se refere aos atendimentos da Educação de Jovens e Adultos, respeitando as 
especificidades desta modalidade de ensino;
Avaliar as Seções, as Classes e Polos do CEJA, propondo e discutindo com as equipes, soluções para 
eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores quanto às normas e legislações da Educação de Jovens e Adultos vigentes;
c) Implementar junto às Classes e Polos do CEJA as normas e legislações vigentes;
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais que 
atuam na divisão de Educação de Jovens e Adultos e a comunidade escolar;
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das 
atividades profissionais dos servidores no âmbito de sua Divisão; 
f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
g) Supervisionar e orientar o atendimento aos alunos da Educação de Jovens e Adultos, detectando 
necessidades de abertura e fechamento de salas, gerenciando demandas;
h) Verificar junto às Classes e Polos do CEJA a necessidade de aquisição de recursos de diferentes 
naturezas;
i) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
j) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho 
Pedagógico da Divisão de Educação de Jovens e Adultos; 
k) Auxiliar os professores e diretores lotados na Divisão de Educação Jovens e Adultos, na formulação da 
proposta pedagógica, acompanhando sua execução e sugerindo reformulações quando necessário;
l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área de atuação;
n) Ministrar palestras e cursos, referentes a sua área de atuação, para divulgar o trabalho da SME, quando 
solicitado;
o) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do 
desempenho dos alunos, em vista das reais necessidades e possibilidades das Classes e Polos do CEJA;
p) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação  
com os demais Departamentos da Secretaria Municipal da Educação;
q) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de 
documentação escolar;
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r) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e 
fechamento de classes e ou turmas;
s) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a Educação Especial. 

Divisão de Ensino Fundamental - EJA 
Chefias Subordinadas - Funções De Confiança

Chefe de Seção de Gestão das Classes nos Polos
Função de Confiança :  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais para a Educação de Jovens e 
Adultos;
Planejar, Administrar e Coordenar em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, 
ações que envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas para a Educação de Jovens e Adultos; 
Orientar e operacionalizar ações administrativas no âmbito de sua seção, respeitando as especificidades 
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar, em consonância com as normas e políticas públicas educacionais o trabalho no âmbito de sua 
seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da 
Educação de Jovens e Adultos;
c) Conhecer, organizar, manter atualizado e aplicar toda legislação pertinente a sua seção;
d) Receber documentos e orientar as Classes dos Polos de EJA, quanto aos expedientes administrativos 
vinculados à vida escolar do aluno e dos servidores lotados no âmbito de sua seção;
e) Verificar, administrar e atualizar o Sistema de Gestão Escolar no que se refere a sua seção, garantindo 
sua aplicação;
f) Levantar e tabular dados referentes à Educação Jovens e Adultos, contabilizando-os para fins 
informativos e encaminhamentos;
g) Orientar a movimentação e conservação de materiais e patrimônios da Divisão de EJA; 
h) Identificar e encaminhar ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - 
DPPPE necessidades de ações formativas para a Educação de Jovens e Adultos, participando e contribuindo 
com as atividades de formação continuada; 
i) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
j) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.

Divisão de Ensino Fundamental - EJA 
Chefe de Seção de Gestão das Classes em EMEFs, EMEIs e outras localizações

Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais para a Educação de Jovens e 
Adultos;
Planejar, Administrar e Coordenar em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, 
ações que envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas para a Educação de Jovens e Adultos; 
Orientar e operacionalizar ações administrativas no âmbito de sua seção, respeitando as especificidades 
da modalidade de Educação de Jovens e Adultos;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar, em consonância com as normas e políticas públicas educacionais o trabalho no âmbito de sua 
seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da 
Educação de Jovens e Adultos;
c) Conhecer, organizar, manter atualizado e aplicar toda legislação pertinente a sua seção;
d) Receber documentos e orientar as Classes de EJA em EMEFs, EMEIs e outras localizações, quanto aos 
expedientes administrativos vinculados à vida escolar do aluno e dos servidores lotados no âmbito de sua 
seção;
e) Verificar, administrar e atualizar o Sistema de Gestão Escolar no que se refere a sua seção, garantindo 
sua aplicação;
f) Levantar e tabular dados referentes à Educação Jovens e Adultos, contabilizando-os para fins 
informativos e encaminhamentos; 
g) Orientar a movimentação e conservação de materiais e patrimônios da Divisão de EJA;
h) Identificar e encaminhar ao Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - 
DPPPE necessidades de ações formativas para a Educação de Jovens e Adultos, participando e contribuindo 
com as atividades de formação continuada;
i) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
j) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.

Departamento de Ensino Fundamental 
Diretor de Divisão de Ensino Fundamental – Especial

Função de Confiança:  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:  Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere à organização e 
efetivação das políticas públicas educacionais referentes à Educação Especial Inclusiva, junto às Unidades 
Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais 
relativas à Educação Especial Inclusiva, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as Unidades Escolares e as Organizações da Sociedade 
Civil no que se refere aos atendimentos de Educação Especial Inclusiva, respeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino;
Avaliar as Seções, as Unidades Escolares e as Organizações da Sociedade Civil, propondo e discutindo 
com as equipes, soluções para eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores quanto às normas e legislações da Educação Especial Inclusiva vigentes;
c) Implementar, junto às unidades escolares, normas e legislações da Educação Especial Inclusiva 
vigentes;
d) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais que 
atuam com os alunos da Educação Especial Inclusiva e a comunidade escolar;
e) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das 
atividades profissionais dos servidores;
f) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
g) Planejar e organizar reuniões com gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme 
eventuais necessidades, para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento humano 
típico e atípico dos alunos público alvo da Educação Especial e Inclusiva. 
h) Supervisionar e orientar o atendimento dos alunos da Educação Especial Inclusiva, detectando 
necessidades de abertura e fechamento de salas de recursos e itinerância, gerenciando demandas reprimidas;
i) Verificar junto às unidades escolares a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos, 
para atendimento aos alunos da Educação Especial. 
j) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
k) Supervisionar, analisar e orientar o preenchimento dos documentos referenciais da Educação Especial 
para o planejamento pedagógico e atendimento dos alunos. 
l) Auxiliar os professores lotados na Divisão de Educação Especial e equipe escolar, na elaboração da 
proposta pedagógica, acompanhando sua execução e sugerindo reformulações quando necessário. 
m) Orientar e acompanhar o processo para formalização de termo de Colaboração com as Organizações da 
Sociedade Civil para atendimento de alunos público-alvo da Educação Especial regularmente matriculados 
no Sistema Municipal de Bauru.
n) Supervisionar e avaliar o processo de encaminhamento e o atendimento nas Organizações da Sociedade 
Civil oferecidos aos alunos com ou sem deficiência, regularmente matriculados no Sistema Municipal de 
Ensino de Bauru. 
o) Orientar os coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil sobre procedimentos 
pedagógicos e atendimentos específicos de acordo com Plano de Trabalho e Projeto Político Pedagógico. 
p) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
q) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área;
r) Ministrar palestras e cursos, referentes sua área de atuação, para divulgar o trabalho da SME, quando 
solicitado;
s) Propor ações para a melhoria da prática docente do professor de educação especial em articulação com 
os demais Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
t) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de 
documentação escolar;
u) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção 
e fechamento de salas de Recursos na Escolas Municipais de Ensino Fundamental e atendimento na 
modalidade itinerância nas Escolas Municipais de Educação Infantil;
v) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a Educação Especial. 

Divisão de Ensino Fundamental – Especial
Chefias Subordinadas

Chefe de Seção de Entidades e EJA
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais no que se refere à Educação 
Especial e Inclusiva junto às classes de Educação de Jovens e Adultos e Organizações da Sociedade Civil 
Conveniadas. 
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento 
e com as Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - 
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DPPPE, ações que envolvam a Educação Especial e Inclusiva com vistas a atingir metas qualitativas nas 
classes de Educação de Jovens e Adultos e Organizações da Sociedade Civil Conveniadas. 
Assessorar, orientar e operacionalizar ações pedagógicas de apoio aos professores de Educação Especial 
e Inclusiva, aos Coordenadores Pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil, Conveniadas e aos 
Agentes Educacionais - Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito de sua seção. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;

II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflito que envolva profissionais 
da educação/ especial ou das Organizações da Sociedade Civil Conveniadas, desde que pertinente à sua 
seção;
c) Contribuir com o Diretor de Divisão quanto o acompanhamento do trabalho das Salas de Recursos, 
Itinerância e Cuidadores lotados na Divisão de Educação Especial; 
d) Analisar e orientar o preenchimento de documentação dos alunos público alvo da educação especial e 
inclusiva;
e) Encaminhar alunos regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru com ou sem 
deficiência, para avaliação e atendimentos clínicos específicos de acordo com sua necessidade. 
f) Acompanhar os atendimentos prestados aos alunos regularmente matriculados no Sistema de Municipal 
de Ensino de Bauru pelas Organizações da Sociedade Civil Conveniadas, orientando e avaliando o serviço 
prestado. 
g) Levantar, tabular e analisar os dados referentes aos alunos com deficiência ou em avaliação, 
regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru. 
h) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
i) Orientar gestores e docentes sobre procedimentos pedagógicos de atendimentos específicos de acordo 
com a deficiência ou necessidade do aluno;
j) Identificar, encaminhar e executar junto às Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, 
Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE ações formativas quando verificadas fragilidades no 
desempenho das atividades profissionais dos professores e cuidadores lotados na Divisão de Educação 
Especial;
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme 
eventuais necessidades, para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento humano 
típico e atípico dos alunos público alvo da educação especial e inclusiva;
l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 
legislação pertinente à área;
n) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.

Divisão de Ensino Fundamental – Especial
Chefias Subordinadas

Chefe de Seção de EMEF, EMEI e EMEII:
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais no que se refere à Educação 
Especial e Inclusiva junto às classes do Ensino Fundamental e Educação Infantil. 
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento 
e com as Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais - 
DPPPE, ações que envolvam a Educação Especial e Inclusiva com vistas a atingir metas qualitativas nas 
classes do Ensino fundamental e Educação Infantil. 
Assessorar, orientar e operacionalizar ações pedagógicas de apoio aos professores de Educação Especial 
e Inclusiva, aos Diretores e Coordenadores das Unidades Escolares do Ensino Fundamental e Educação 
infantil e aos Agentes Educacionais - Cuidador de Crianças, Jovens, Adultos e Idosos, no âmbito de sua 
seção. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Manifestar-se conclusivamente, quando provocado, em situações de conflito que envolvam profissionais 
da educação especial, desde que pertinente à sua seção;
c) Contribuir com o Diretor de Divisão quanto o acompanhamento do trabalho das Salas de Recursos, 
Itinerância e Cuidadores lotados na Divisão de Educação Especial; 
d) Analisar e orientar o preenchimento de documentação dos alunos público alvo da educação especial e 
inclusiva;
e) Encaminhar alunos regularmente matriculados no Sistema Municipal de Ensino de Bauru com ou sem 
deficiência, para avaliação e atendimentos clínicos específicos de acordo com sua necessidade;
f) Levantar, tabular e analisar os dados referentes aos alunos com deficiência ou em avaliação, 
regularmente matriculados no Sistema de Municipal de Ensino de Bauru; 
g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
h) Orientar gestores e docentes sobre procedimentos pedagógicos de atendimentos específicos de acordo 
com a deficiência ou necessidade do aluno; 
i) Identificar, encaminhar e executar junto a Coordenações de Áreas do Departamento de Planejamento, 
Projetos e Pesquisas Educacionais - DPPPE ações formativas quando verificadas fragilidades no 
desempenho das atividades profissionais dos professores e cuidadores lotados na Divisão de Educação 
Especial;
j) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes, cuidadores e demais servidores, conforme 

eventuais necessidades, para orientar quanto às especificidades pedagógicas e o desenvolvimento humano 
típico e atípico dos alunos público alvo da educação especial e inclusiva;
k) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
l) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 
legislação pertinente à área;
m) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.

ANEXO II
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 

Cargos em Comissão e Funções de Confiança do Departamento de Educação Infantil
CARGO EM COMISSÃO : Diretor de Departamento 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-20 do Quadro de Cargos em Comissão – ANEXO VIII da lei 
nº 5975/2010 alterado pela Lei nº 6145/2011.
I – São funções essenciais: 
f) Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da 
Educação no que se refere à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades 
Escolares de Educação Infantil. 
g) Planejar e implementar em conjunto com as Divisões ações educacionais e processos de avaliação, 
com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
h) Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
i) Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos 
problemas;
j) Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua 
competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
i) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
j) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
k) Implementar junto às unidades escolares quanto às normas e legislações educacionais;
l) Mediar conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades 
competentes quaisquer irregularidades;
m) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades 
profissionais dos servidores subordinados;
n) Prestar informações institucionais quando solicitado; 
o) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado; 
p) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
s) Participar da elaboração e zelar pelo cumprimento do calendário escolar;
t) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
u) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes natureza, para o 
desenvolvimento das atividades; 
p) Verificar, em conjunto com as divisões, a necessidade de manutenção, reforma e ampliação das 
unidades escolares; 
q) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área; 
r) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
s) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano 
letivo e eventuais necessidades;
t) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB); 
u) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais;
v) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.

Diretor de Divisão de Educação Infantil
Divisão de Educação Infantil – Setor 1
Divisão de Educação Infantil – Setor 2
Divisão de Educação Infantil – Setor 3
Divisão de Educação Infantil – Setor 4
Divisão de Educação Infantil – Setor 5
Divisão de Educação Infantil – Setor 6
Divisão de Educação Infantil – Setor 7

CARGO EM COMISSÃO :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação 
Infantil.
Planejar e implementar em conjunto com o Diretor de Departamento e com as Seções, ações educacionais 
e processos de avaliação, com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares.
Assessorar e supervisionar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino.
Avaliar as Seções e unidades escolares, propondo e discutindo com as equipes, medidas saneadoras dos 
problemas.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
v) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
w) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
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x) Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
y) Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação e a 
comunidade escolar;
z) Identificar e encaminhar ações formativas quando verificadas fragilidades no desempenho das 
atividades profissionais dos servidores subordinados;
aa) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
bb) Planejar e organizar reuniões com os gestores das unidades escolares e demais servidores, conforme 
dinâmica do ano letivo e eventuais necessidades;
cc) Supervisionar o processo de matrícula e rematrícula de alunos, detectando necessidades de abertura e 
fechamento de salas para o gerenciamento de demandas;
dd) Orientar e acompanhar o processo de eleição e composição dos colegiados e instituições auxiliares das 
unidades escolares; 
ee) Verificar junto às unidades escolares a necessidade de aquisição de recursos materiais e tecnológicos 
para o desenvolvimento das atividades;
ff) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
gg) Supervisionar o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho 
Pedagógico;
hh) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução, 
sugerindo reformulações quando necessário;
ii) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
jj) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área;
kk) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
ll) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do 
desempenho dos alunos, em vista das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
mm) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em 
articulação com os demais Departamentos e Divisões da Secretaria Municipal da Educação;
nn) Assessorar as equipes escolares na interpretação e cumprimento de textos legais e na verificação de 
documentação escolar;
oo) Apreciar e emitir parecer sobre as condições necessárias para autorização de abertura, manutenção e 
fechamento de classes e ou turmas;
pp) Analisar e propor a homologação de documentos que organizam a unidade escolar. 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
Diretor de Divisão de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares

CARGO EM COMISSÃO:  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referência C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Coordenar os trabalhos no âmbito de sua Divisão;
Prestar assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento e ao Secretário Municipal da 
Educação no que se refere ao acompanhamento e a efetivação das normas educacionais nas Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e nas Escolas Particulares de Educação Infantil do 
Município de Bauru; 
Supervisionar, orientar e assessorar ações pedagógicas, oferecendo apoio aos diretores e coordenadores 
pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e as Escolas Particulares 
de Educação Infantil do Município de Bauru;
Avaliar as Seções subordinadas, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e as 
Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, propondo e discutindo com as equipes, 
soluções para eventuais problemas;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar e orientar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
c) Orientar diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – 
Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil, supervisionadas pela Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Bauru sobre normas e legislações educacionais vigentes;
d) Manifestar em situações de conflitos entre profissionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) 
– Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, quando 
provocado; 
e) Colaborar com a apuração de denúncias relativas ao funcionamento irregular das Organizações 
da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do 
Município de Bauru;
f) Viabilizar a participação dos profissionais das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches 
Conveniadas nas ações formativas oferecidas pelo Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas 
Educacionais - DPPPE;
g) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
h) Administrar as vagas disponibilizadas por meio de convênios com as Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) – Creches Conveniadas;
i) Receber, analisar e orientar sobre a documentação de credenciamento para autorização de abertura 
e funcionamento de novas Unidades de Creche das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches 
Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru;
j) Vistoriar, avaliar as condições físicas do local e propor a homologação de documento para autorização 
do funcionamento de novas Unidades de Creche das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches 
Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru;
k) Assessorar e orientar os diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil 
(OSCs) - Creches Conveniadas e das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, 
quanto a procedimentos pedagógicos, supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto 
Político Pedagógico; 

l) Planejar e executar reuniões com diretores e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade 
Civil (OSCs) – Creches Conveniadas para orientar quanto às questões pedagógicas e administrativas 
pontuais; 
m) Colaborar com a apuração de denúncias sobre o funcionamento irregular de Creches e ou Escolas 
Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru;
n) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
o) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
p) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área;
q) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado;
r) Assessorar as equipes escolares das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas e 
das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru quanto a interpretação e cumprimento 
de textos legais e na verificação de documentação escolar;
s) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.

Departamento de Educação Infantil 
Divisão de Acompanhamento de Entidades Conveniadas e Particulares

Chefias subordinadas
Chefe de Seção de Entidades Conveniadas

Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas educacionais no que se refere às Organizações da Sociedade Civil 
(OSC) - Creches Conveniadas do Município de Bauru;
Orientar e Assessorar, juntamente com o Diretor de Divisão ações pedagógicas de apoio aos diretores 
e coordenadores pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSC) - Creches Conveniadas do 
Município de Bauru, no âmbito de sua seção;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
k) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
l) Contribuir com o Diretor de Divisão acompanhando o trabalho realizado pelas Organizações da 
Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas; 
m) Analisar e orientar o preenchimento de documentação, o Plano de Trabalho e o Projeto Político 
Pedagógico das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas;
n) Orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, os diretores e coordenadores pedagógicos sobre 
procedimentos pedagógicos, supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político 
Pedagógico das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches  Conveniadas do Município de Bauru;
o) Levantar, tabular e analisar os dados pertinentes às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - 
Creches Conveniadas do Município de Bauru, contabilizando-os para fins de análise e regulação de vagas 
disponíveis; 
p) Administrar em conjunto com o Diretor de Divisão, as vagas disponibilizadas por meio de convênios 
com as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) – Creches Conveniadas;
q) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
r) Colaborar com a apuração de denúncias relativas às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches 
Conveniadas do Município de Bauru que funcionam irregularmente;
s) Planejar e organizar, juntamente com o Diretor de Divisão, reuniões com diretores e os coordenadores 
pedagógicos das Organizações da Sociedade Civil (OSCs) - Creches Conveniadas do Município de Bauru, 
para orientar quanto às questões pedagógicas e administrativas pontuais. 
t) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
u) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 
legislação pertinente à área;
v) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos e 
Divisões da Secretaria Municipal da Educação.

Chefe de Seção de Escolas Particulares de Educação Infantil
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à sua área de atuação;
Acompanhar a elaboração e efetivação do Projeto Político Pedagógico referente às Escolas Particulares 
de Educação Infantil do Município de Bauru, juntamente com o Diretor de divisão. 
Orientar e assessorar, juntamente com o Diretor de Divisão, ações pedagógicas de apoio aos diretores 
e coordenadores pedagógicos das Escolas Particulares de Educação Infantil do Município de Bauru, no 
âmbito de sua seção; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Contribuir com o Diretor de Divisão, supervisionando o trabalho desenvolvido nas Escolas Particulares 
de Educação Infantil; 
c) Analisar e orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, o preenchimento de documentação, o Plano 
de Trabalho e o Projeto Político Pedagógico das Escolas Particulares de Educação Infantil;
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d) Orientar, juntamente com o Diretor de Divisão, os Diretores e Coordenadores Pedagógicos sobre 
procedimentos pedagógicos, supervisionando a efetivação do Plano de Trabalho e do Projeto Político 
Pedagógico das escolas particulares de Educação Infantil; 
e) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
f) Colaborar com a apuração de denúncias relativas às Escolas Particulares de Educação Infantil do 
Município de Bauru que funcionam irregularmente;
g) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 
legislação pertinente à área;
h) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
i) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos e 
Divisões da Secretaria Municipal da Educação.

ANEXO III
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS.
Diretor de Departamento Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais

CARGO EM COMISSÃO: Diretor de Departamento 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas 
diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referencia C-20 do Quadro de Cargos em Comissão – ANEXO VIII da lei 
nº 5975/2010 alterado pela Lei nº 6145/2011.
I – São funções essenciais: 
k) Dirigir o departamento prestando assessoramento direto e imediato ao Secretário Municipal da 
Educação no que se refere à organização e efetivação das políticas públicas educacionais junto às Unidades 
Escolares de Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
l) Planejar e implementar, em conjunto com as Divisões, ações educacionais e processos de avaliação, 
com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares;
m) Coordenar o assessoramento e a supervisão pedagógica, prestada às unidades escolares repeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
n) Avaliar as Divisões do departamento, propondo e discutindo com a equipe, medidas saneadoras dos 
problemas;
o) Opinar sobre as questões e matérias no âmbito do seu departamento e decidir, aquelas de sua 
competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
q) Supervisionar e orientar o trabalho dos integrantes do seu departamento, identificando prioridades;
r) Orientar os servidores da educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes;
s) Implementar junto às unidades escolares normas e legislações educacionais;
t) Mediar, conflitos entre profissionais da educação e comunidade escolar e apresentar às autoridades 
competentes quaisquer irregularidades;
u) Propor intervenções e ações formativas quando identificadas fragilidades no desempenho das atividades 
profissionais dos servidores subordinados;
v) Prestar informações institucionais quando solicitado; 
w) Prestar informações sobre o desempenho de cada servidor subordinado, quando solicitado; 
x) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado; 
v) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da SME, quando solicitado; 
w) Verificar junto às divisões a necessidade de aquisição de recursos de diferentes naturezas para o 
desenvolvimento das atividades; 
w) Verificar, em conjunto com as divisões, as demandas para formação continuada;
x) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área; 
y) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação para a cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo; 
z) Planejar e organizar, juntamente com as divisões subordinadas, reuniões conforme dinâmica do ano 
letivo e eventuais necessidades;
aa) Propor intervenções e ações pedagógicas com vista a atingir ou melhorar o Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (IDEB); 
bb) Atuar diretamente nos processos de elaboração e implementação de políticas públicas educacionais;
cc) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
Diretor de Divisão de Coordenação de Áreas

CARGO EM COMISSÃO :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    :   Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma 
referencia ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre 
o vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos;
Planejar, implementar e avaliar, em articulação com o Diretor de Departamento, Coordenações de Área 
e Seções subordinadas, ações de envolvam a divisão com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades 
escolares;
Orientar, Supervisionar e avaliar o trabalho dos coordenadores das diversas áreas do conhecimento, 
quanto assessoramento pedagógico prestado às unidades escolares;
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes;
c) Planejar e executar ações de orientação pedagógica, de acordo com as demandas do Sistema Municipal 
de Ensino;

d) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade 
educacional do Sistema Municipal de Ensino.
e) Orientar os coordenadores das diferentes áreas do conhecimento sobre os referenciais norteadores da 
prática pedagógica, atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino;
f) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e 
sugerindo reformulações, quando necessário;
g) Orientar pedagogicamente o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de 
Trabalho Pedagógico;
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
i) Acompanhar e orientar os gestores e docentes no monitoramento e análise dos dados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
j) Auxiliar os gestores na elaboração de planos de ação para o alcance das metas relativas aos índices de 
qualidade na educação;
k) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
l) Propor ações para a melhoria da prática docente e do desempenho escolar dos alunos em articulação 
com os demais Departamentos da Secretaria Municipal da Educação;
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores e docentes, conforme eventuais necessidades referentes 
às diversas áreas do conhecimento;
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área;
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
q) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos 
da Secretaria Municipal da Educação. 

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS
DIRETOR DE DIVISÃO DE COORDENAÇÃO DE ÁREAS

Coordenação de área do DPPPE
Função caracterizada como Chefia de Seção constante da Lei nº  6.217/2012, artigo4º parágrafo 1º ,

Função de Confiança: Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010.
I – São funções essenciais:
Coordenar a área de conhecimento de sua atuação, prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor 
de Departamento, Diretor de Divisão, gestores e docentes das Unidades Escolares; 
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, executar e avaliar, em conjunto com o Diretor de Departamento, Diretor de Divisão, e Seções, 
as ações de formação continuada com vistas a atingir metas qualitativas nas unidades escolares. 
Assessorar e orientar pedagogicamente os gestores e docentes quanto ao processo de ensino e 
aprendizagem, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua coordenação de área e decidir aquelas de sua 
competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade 
educacional do Sistema Municipal de Ensino;
b) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
c) Planejar, executar e acompanhar ações formativas de acordo com as demandas do Sistema Municipal 
de Ensino;
d) Orientar gestores e docentes sobre as normas, legislações educacionais e referenciais teóricos 
orientadores da prática pedagógica, atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Auxiliar a equipe escolar na elaboração da proposta pedagógica, acompanhando sua execução e 
sugerindo reformulações, quando necessário;
f) Orientar a elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de Trabalho Pedagógico.
g) Orientar e acompanhar o desenvolvimento de ações voltadas à melhoria da atuação docente e do 
desempenho dos alunos em vistas das reais necessidades e possibilidades das unidades escolares;
h) Propor ações para melhoria da prática docente e o desempenho escolar dos alunos em articulação com 
os demais Departamentos da Secretaria Municipal de Educação; 
i) Acompanhar e orientar os gestores e docentes no monitoramento e análise dos dados do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);
j) Auxiliar os gestores na elaboração de planos de ação para o alcance das metas relativas aos índices de 
qualidade na educação;
k) Acompanhar, monitorar e avaliar as políticas públicas e suas diretrizes para a educação;
l) Orientar os servidores da Secretaria da Educação quanto às normas e legislações educacionais vigentes; 
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 
necessidades; 
n) Planejar, executar e acompanhar ações formativas no processo de composição dos colegiados e 
instituições auxiliares das unidades escolares;
o) Orientar gestores e docentes das unidades escolares quanto à utilização de diferentes materiais didático-
pedagógicos; 
p) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
q) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 
legislação vigente na área;
r) Ministrar palestras e cursos que divulguem o trabalho da Secretaria Municipal da Educação quando 
solicitado;
s) Avaliar projetos e ações de pesquisa e extensão para posterior encaminhamento às unidades escolares; 
t) Divulgar as ações da Secretaria da Educação em eventos científicos relacionados à educação.
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Departamento de Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais
Diretor de Divisão de Formação Continuada

CARGO EM COMISSÃO:  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40 (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL: Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma referencia 
ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre o 
vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
a) Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que 
se refere à organização e efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
b) Identificar, planejar e executar, em articulação com os demais departamentos da Secretaria Municipal 
da Educação, ações de formação continuada a todos os servidores, de acordo com as demandas do Sistema 
Municipal de Ensino;
c) Avaliar os resultados das ações de formação continuada; 
d) Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos 
diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
b) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes;
c) Planejar e executar ações de formação continuada, nas modalidades presenciais e a distância, de acordo 
com as demandas do Sistema Municipal de Ensino;
d) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade 
educacional do Sistema Municipal de Ensino.
e) Orientar gestores, docentes e profissionais de apoio sobre os referenciais norteadores da prática 
pedagógica, atendendo aos diferentes níveis e modalidades de ensino;
f) Orientar pedagogicamente o processo de elaboração de planejamento, replanejamento e Atividade de 
Trabalho Pedagógico;
g) Planejar e encaminhar ações formativas no processo de composição dos colegiados e instituições 
auxiliares das unidades escolares;
h) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
j) Propor ações em articulação com os demais Departamentos da Secretaria Municipal da Educação para 
a melhoria do desempenho da prática profissional de todos os servidores;
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 
necessidades referentes à formação continuada;
l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área;
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos 
da Secretaria Municipal da Educação.

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS.
Divisão de Formação Continuada

Chefias de Seção Subordinadas
Chefe de Seção de Operacionalização de Cursos e Eventos

Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Planejar, operacionalizar e avaliar, em articulação com os Departamentos da Secretaria Municipal da 
Educação, a logística de ações no âmbito de sua seção; 
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
w) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
x) Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação, desde que 
pertinente à sua seção;
y) Assessorar e executar ações operacionais pertinentes às demandas do Diretor de Departamento, 
Diretores de Divisão, Coordenadores de Área e demais Seções do departamento ao qual está subordinado;
z) Planejar, operacionalizar e avaliar a logística de recursos físicos, materiais e humanos necessários 
aos eventos e ações formativas no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação;
aa) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
bb) Supervisionar a movimentação e a conservação de materiais e de patrimônio no âmbito de sua seção;
cc) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 
necessidades para operacionalização de cursos e eventos;
dd) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
ee) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
ff) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação. 

Diretor de Divisão de Projetos e Pesquisas Educacionais
CARGO EM COMISSÃO :  Diretor de Divisão 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 

REFERÊNCIA SALARIAL:    :   Referencia C-27 dos Técnicos + Gratificação de 40% da mesma 
referencia ou vencimento do cargo efetivo + gratificação sobre a mencionada função de confiança ou sobre 
o vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010, alterado pela Lei nº 6145/2011. 
I – São funções essenciais: 
Dirigir a Divisão prestando assessoramento direto e imediato ao Diretor de Departamento no que se refere 
à organização e efetivação de políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de Educação 
Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Orientar, supervisionar e avaliar o processo de submissão, análise, encaminhamento e execução de 
estágios supervisionados, pesquisas e projetos de extensão em unidades escolares, respeitando os diferentes 
níveis e modalidades de ensino; 
Assessorar e orientar pedagogicamente as unidades escolares, repeitando as especificidades dos diferentes 
níveis e modalidades de ensino;
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua divisão e decidir aquelas de sua competência;
II – As funções detalhadas se classificam em:
r) Supervisionar, orientar e executar o trabalho no âmbito de sua divisão; 
a) Orientar os servidores subordinados quanto às normas, legislações e referenciais vigentes relativos a 
projetos, pesquisa e extensão;
b) Manifestar-se quando provocado, em situações de conflitos entre profissionais da educação, desde que 
pertinentes à sua divisão;
c) Orientar e supervisionar o fluxo de projetos institucionais, de pesquisa e extensão encaminhados as 
unidades escolares;
d) Orientar e supervisionar o fluxo de estágios curriculares nas unidades escolares; 
e) Assessorar a Secretaria da Educação no desenvolvimento de ações para aprimoramento da qualidade 
educacional do Sistema Municipal de Ensino.
f) Orientar servidores/munícipes sobre os referenciais norteadores do ensino, pesquisa e extensão; 
g) Acompanhar, monitorar e avaliar o Plano Municipal da Educação;
h) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
i) Propor ações embasadas nos resultados de pesquisa e extensão para a melhoria da prática docente e do 
desempenho escolar dos alunos; 
j) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 
necessidades referentes a projetos e pesquisa de extensão nas Unidades Escolares;
k) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
l) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como a 
legislação pertencente à área;
m) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
n) Propor ações para melhorias no âmbito de sua divisão, em articulação com os demais Departamentos 
da Secretaria Municipal da Educação. 

Diretor de Divisão de Projetos e Pesquisas Educacionais
Chefias de Seção Subordinadas

Chefe de Seção de Projetos
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:  Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 5975/2010.
I – São funções essenciais:
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, 
bem como as Coordenações de Áreas, ações de envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas 
nas unidades escolares. 
Receber e analisar projetos institucionais para possível encaminhamento às unidades escolares, respeitando 
as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino. 
Orientar, supervisionar e avaliar os projetos implantados nas unidades escolares, respeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Orientar os servidores quanto às normas, legislações e referenciais vigentes;
c) Manifestar-se, quando provocado em situações de conflitos entre profissionais da educação, desde que 
pertinente à sua seção;
d) Receber e analisar projetos institucionais para possível encaminhamento às unidades escolares, 
respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Supervisionar e orientar a execução dos projetos nas unidades escolares com vistas a alcançar metas 
qualitativas;
f) Avaliar os resultados e impactos dos projetos implantados nas unidades escolares. 
g) Pesquisar editais e projetos institucionais pertinentes às unidades escolares, respeitando as 
especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
h) Planejar e executar ações formativas, inclusive aquelas em horários de Atividade de Trabalho 
Pedagógico.
i) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
j) Verificar a necessidade de aquisição de recursos de infraestrutura e materiais necessários ao 
desenvolvimento dos projetos de acordo com as demandas das unidades escolares;
k) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 
necessidades;
l) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
m) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 
legislação pertinente à área;
n) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
o) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.
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Chefe de Seção de Pesquisas Educacionais
I – São funções essenciais:
Função de Confiança:  Chefe de Seção 
ESCOLARIDADE: Ensino Superior Completo 
JORNADA BÁSICA (CARGA HORÁRIA): 40  (quarenta) horas mensais e ou 08 (oito) horas diárias. 
REFERÊNCIA SALARIAL:    Gratificação de 20% do vencimento de seu cargo efetivo – Lei nº 
5975/2010.
Assessorar o Diretor de Divisão, Diretor de Departamento e o Secretário Municipal da Educação no que se 
refere às demandas pertinentes à área de atuação;
Acompanhar a efetivação das normas e políticas públicas educacionais junto às Unidades Escolares de 
Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos.
Planejar, desenvolver e avaliar, em conjunto com o Diretor de Divisão, com o Diretor de Departamento, 
bem como as Coordenações de Áreas, ações de envolvam a Seção com vistas a atingir metas qualitativas 
nas unidades escolares. 
Receber e analisar solicitações de estágio supervisionado e projetos de pesquisa e extensão para possível 
encaminhamento às unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades 
de ensino. 
Orientar, supervisionar e avaliar os estágios e projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos nas 
unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino.
Opinar sobre as questões e matérias no âmbito de sua seção e decidir aquelas de sua competência.
II – As funções detalhadas se classificam em:
a) Executar o trabalho no âmbito de sua seção;
b) Orientar os munícipes/servidores quanto às normas e referenciais vigentes para procedimentos 
pertinentes a pesquisas e estágios;
c) Manifestar-se, quando provocado em situações de conflitos referente a sua área de atuação;
d) Receber e analisar projetos acadêmicos de pesquisa e extensão para possível encaminhamento às 
unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
e) Orientar e supervisionar a execução de projetos de pesquisa e extensão nas unidades escolares com 
vistas a alcançar metas qualitativas;
f) Avaliar os resultados e impactos das ações de pesquisa e extensão desenvolvidas nas unidades 
escolares. 
g) Receber e analisar solicitações de estágio curricular supervisionado para possível encaminhamento às 
unidades escolares, respeitando as especificidades dos diferentes níveis e modalidades de ensino;
h) Acompanhar e orientar a realização dos estágios curriculares supervisionados nas unidades escolares 
com vistas a alcançar metas qualitativas;
i) Avaliar os resultados e impactos dos estágios realizados nas unidades escolares;
j) Analisar solicitações de convênio para realização de estágio, encaminhados por diversas Instituições 
de Ensino junto à Secretaria da Educação;
k) Planejar e executar ações formativas relacionadas às normas e procedimentos para elaboração de 
pesquisas e projetos de extensão;
l) Fomentar a construção de um sistema de ensino inclusivo, politicamente comprometido com a 
pluralidade cultural e a formação da cidadania de todos os sujeitos envolvidos no processo educativo;
m) Planejar e organizar reuniões com os gestores, docentes e demais servidores, conforme eventuais 
necessidades de orientação para desenvolvimento e avaliação dos projetos de pesquisa e extensão;
n) Representar a Secretaria Municipal da Educação em eventos e reuniões quando solicitado;
o) Manter-se atualizado quanto às discussões teóricas educacionais contemporâneas, bem como à 
legislação pertinente à área;
p) Ministrar palestras e cursos que divulguem a Secretaria Municipal da Educação, quando solicitado;
q) Propor ações para melhorias no âmbito de sua seção, em articulação com os demais Departamentos da 
Secretaria Municipal da Educação.

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
24, agosto, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação desta Augusta Casa de Leis, o 
Projeto de Lei que autoriza o Município de Bauru a conceder aposentadoria especial aos Especialistas em 
Educação – Professor de Educação Básica, Especialista em Gestão Escolar - Diretor de Escola que exercem 
Cargos em Comissão e Funções de Confiança na Sede da Secretaria Municipal da Educação, prestando 
assessoramento pedagógico, tratando-se de atribuições correlatas as do magistério, por força do que dispõe 
o preenchimento dos requisitos exigidos para a redução prevista no § 5º do artigo 40 da Constituição 
Federal de 1.988 c/c o disposto no § 2º do artigo 67 da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1.996, 
com redação determinada pelo artigo 1º da Lei Federal nº 11.301, de 10 de maio de 2.006.

Revela-se oportuno frisar que os serviços prestados pelos profissionais do magistério 
(Diretores e Professores), exercidos na Sede da Secretaria Municipal da Educação, são imprescindíveis 
para que a Política Municipal da Educação, cumpra o seu papel e atinja os objetivos de atendimento 
eficiente a população.

Outrossim, a presente Lei autoriza o Município de Bauru a acrescentar os incisos 
XVII e XVIII ao artigo 61 da Lei Municipal nº 1.574, de 07 de maio de 1.971, garantindo o direito da 
concessão do beneficio previdenciário, aposentadoria especial aos servidores da carreira do magistério do 
Município de Bauru que exerceram, exercem, ou que vierem a exercer as funções dos cargos em Comissão 
de Diretores de Departamento,  Função de Confiança de Diretores de Divisão, Coordenadores de Área e 
Chefes de Seção na Sede da Secretaria Municipal da Educação, considerando-se atribuições correlatas as 
do magistério, ou seja, aquelas relacionadas com a docência, bem como as de natureza técnica de apoio 
as atividades educativas e/ou em assessoramento pedagógico, incluindo também os professores, quando 
cedidos às Organizações da Sociedade Civil – OSCs, subsidiadas pela Secretaria Municipal da Educação, 
com ou sem prejuízo dos vencimentos.

Cabe reiterar também que, tanto a Constituição Federal como a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional – LDBN, vigentes, referendam o direito de redução prevista para 
aposentadoria especial aos profissionais do magistério, que exerçam funções de natureza pedagógica em 
apoio as atividades educativas e/ou de assessoramento pedagógico.

No bojo do referido Projeto de Lei, consta também a alteração de várias disposições 
do artigo 11-A na Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, que estabelece as atribuições do 
Departamento de Ensino Fundamental, do Departamento de Educação Infantil e do Departamento de 

Planejamento, Projetos e Pesquisas Educacionais visando instruir inclusive as exigências para aposentadoria 
especial dos seus ocupantes.

Também, foi revogada a alínea “c” do inciso III do parágrafo 3º do artigo 11-A da Lei 
Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1.993, extinguindo a Seção da “Escola Parque de Difusão Científica 
e Tecnológica – Estação Ciência de Bauru”.

Se faz mister também esclarecer que não haverá impacto atuarial, conforme 
manifestação da Presidência da FUNPREV, exarado às fls nºs 345. 

Informamos que não haverá impacto financeiro, tendo em vista que não estamos 
criando novas despesas, pois os servidores que estão na ativa se aposentarão no regime especial nos termos 
da Legislação.

Considerando que no Estatuto do Magistério, Lei Municipal nº 6.217, de 28 de maio 
de 2.012, em seu artigo 4º inciso I, foram criadas as Coordenadorias, contidas nos incisos acrescentados, tal 
alteração visa somente instruir o inciso I do § 3º do artigo 11-A da Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho 
de 1.993, acrescentado pela Lei Municipal nº 6.053, de 14 de abril de 2.011, que trata do organograma da 
Secretaria Municipal da Educação, pois tais coordenadorias já existem e estão em pleno funcionamento.

Assim, o Poder Público encontra respaldo jurídico para conceder a aposentadoria 
especial.
  Destarte, pela relevância e importância da matéria, contamos com a aprovação do 
projeto em questão.
  Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

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.
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DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO
PORTARIA Nº 1686/2018: 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 3013, a PORTARIA N.º 1625/2018 que nomeou  o (a) Sr(a). VANILSA APARECIDA 
FLORES DONDA, portador(a) do RG nº 180369593, classificação 23º lugar, no cargo efetivo de 
“ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE 
LIMPEZA”, 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 1687/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE 
LIMPEZA, no quadro de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3013 após o cumprimento das 
exigências legais, num prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) ARLETE 
PRISCILA ROSA PEREIRA, portador(a) do RG nº 232750415, em virtude do(a) mesmo (a) haver 
se classificado em 24º lugar, no concurso público para ASSISTENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - SERVENTE DE LIMPEZA, edital nº 12/2016 para exercer as 
funções do cargo.
COMPARECER EM 28/08/2018 ÀS 08h.

ANEXO I (ORIGINAIS)
1. RG e CPF (com nome atualizado);
2. Certidão de nascimento atualizada (caso não esteja legível) ou de casamento; 
3. 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);
4. CTPS (Carteira de Trabalho - com nome atualizado);
5. Comprovante de Situação Cadastral do CPF (com nome atualizado) (https://www.receita.fazenda.gov.br/
Aplicacoes/SSL/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp); 
6. Comprovante de endereço atual;
7. 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;
8. Comprovação de regularidade com o serviço militar (Reservista e/ou equivalente); 
9. Atestado de antecedentes criminais (www.ssp.sp.gov.br);
10. Certidão de nascimento de filhos até 21 anos;
11. Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos;
12. PRÉ-REQUISITO EXIGIDO NO EDITAL DO CONCURSO. (Diplomas e/ou certificados);
13. Declaração ou certidão negativa de débitos para os cargos que possuem registros em seus respectivos 
conselhos;
14. 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 28/08/18, portaria nº 1688/2018, nomeia ADRIANO CARLOS DA SILVA, RG nº 71267652, 
no Cargo em Comissão de COORDENADOR DE MODALIDADE ESPORTIVA, da SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, conforme protocolo/e-doc nº 52504/2018.

CONCURSO PÚBLICO

EDITAL Nº 20/2018
ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas e Títulos”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste 
Edital, para o provimento do Cargo Público Efetivo de ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE – 
MÉDICO VETERINÁRIO, descrito no Capítulo II deste Instrumento. O referido Cargo Público reger-
se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei 
Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores 
da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais 
disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Tatiana Morosini de Andrade Cruvinel, Ciro Alexandre Teixeira Cruvinel, Claudia Fernanda 
de Aguiar Pereira, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, e sob a coordenação de Karina Osti 
e Walquiria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros nomeados pela Portaria nº 1632/2018, 

obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida à ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da Administração (Lei Municipal 
nº 5.975/10 e alterações posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos 
Municipais.
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, a(s) vaga(s), a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos serão divulgados no 
Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
8. Os Títulos deverão ser entregues na data, horário e local designados para realização da Prova Objetiva, 
antes do início da mesma.   
9. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
10. O Conteúdo Programático consta no Anexo II deste Edital.
11. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DAS 
INSCRIÇÕES:

Cargo Vaga
(s)

Escolaridade/
Pré-Requisito Vencimentos¹ Benefícios²

Jornada 
Básica de 
Trabalho³

Valor 
Inscrição

Especialista em 
Meio Ambiente 

– MÉDICO 
VETERINÁRIO

01

Conclusão 
do Ensino 
Superior em 
Medicina 
Veterinária 
e Registro 
no Conselho 
Regional de 
Medicina 
Veterinária
 (CRMV)

R$ 2.789,29 R$ 451,00 15 horas / 
semanais R$ 60,00

Notas: 
Vencimento¹: Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas, da Lei Municipal n° 5.975/10 e alterações 
posteriores. 
Lei Municipal nº 7.056/2018.
Benefícios²: Vale Compra (R$ 451,00) – Lei Municipal nº 5.323/05 e alterações posteriores e Lei Municipal 
nº 7.056/18.
Jornada Especial de Trabalho³: Os profissionais poderão ingressar nas Jornadas Especiais de Trabalho 
(20, 24, 30, 36 e 40 horas/semanais) mediante solicitação do interessado ou por necessidade e interesse 
público, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, conforme previsto na Lei Municipal nº 
5.975/10, Lei Municipal nº 6.564/14 e alterações posteriores. 
Jornada de 20 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 929,76 de jornada suplementar.(33,33%) 
Jornada de 24 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 1.673,57 de jornada suplementar.(60%) 
Jornada de 30 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 2.789,29 de jornada suplementar.(100%) 
Jornada de 36 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 3.905,00 de jornada suplementar. (140%)
Jornada de 40 horas/ semanais: R$ 2.789,29 + R$ 4.648,82 de jornada suplementar.(166,67%) 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato ou naturalizado, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da Lei 
Federal nº 13.445, de 24 de maio de 2.017 (Lei de Migração).
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, encontrando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Superior em Medicina Veterinária, devidamente registrado pelo órgão competente – 
MEC e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária – CRMV, estando em dia com sua anuidade 
comprovando estar regular para o exercício da profissão) e os documentos necessários à investidura do 
cargo indicados no Capítulo XIV, Item 5 deste Edital; 
g) gozar de boa saúde física e mental para o exercício das atribuições do cargo, devendo estas serem 
apuradas por perícia médica realizada por médico oficial.
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e nº 5.805/09.
i) 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;
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j) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2. O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) não tomar posse dentro do prazo legal;
b) deixar de comprovar qualquer um dos requisitos especificados anteriormente;
c) tiver sido demitido a bem do serviço público ou por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública; 
d) apresentar declarações falsas.
3. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
apresentação/entrega de seus documentos comprobatórios. 
4. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição ou de qualquer despesa 
decorrente de sua nomeação.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas EXCLUSIVAMENTE 
pela internet, no site www.bauru.sp.gov.br na ÁREA DE CONCURSOS das 0h (zero hora) do dia 20 
(vinte) de setembro de 2018 ate às 19h59 do dia 02 (dois) de outubro de 2018, (horário de Brasília/DF), 
devendo o candidato adotar os seguintes procedimentos:
 2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar 
“Fazer Inscrição”.
 2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e 
senha cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: Especialista em Meio Ambiente – 
MÉDICO VETERINÁRIO, e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), importância esta 
referente à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de 
Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) Não será aceito, como comprovante de pagamento de taxa de inscrição, comprovante de agendamento 
bancário ou extrato bancário.
c) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Todos os candidatos inscritos poderão reimprimir seu boleto bancário, caso necessário, no máximo 
até as 19h59min do dia 02 (dois) de outubro de 2018, quando este recurso será retirado do site, para 
pagamento neste mesmo dia, impreterivelmente.
2.7) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subsequentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua 
inscrição. A inscrição do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados 
neste item. Caso não seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar 
a prova, não tendo direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO ou ISENTO) 
na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site www.bauru.sp.gov.br após a efetivação e, 
para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, pelos telefones (14) 3235-1081, (14) 3235-1076 ou (14) 3235-1207, 
das 08h às 12h e das 13h às 18h. 
Observações: a) Por se tratar de um sistema informatizado de concursos, o candidato deverá seguir todas 
as orientações deste, previstas neste Capítulo, bem como arquivar seu usuário e senha para possibilitar 
posteriores consultas e/ou outras inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
                       b) A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por qualquer procedimento, efetuado 
pela internet, não recebido por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, 
congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem 
a transferência de dados.
3. O candidato deverá estar atento ao boleto que irá utilizar para pagamento de sua inscrição, pois caso 
efetue o pagamento de boleto referente à inscrição cancelada, o pagamento será inválido, impossibilitando 
sua participação no certame.
4. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por inscrições não recebidas por quaisquer 
motivos de ordem técnica ou por procedimento indevido dos usuários ou de instituições bancárias. Assim, 
é recomendável que o candidato realize a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida 
antecedência.
5. As alterações de nome, RG e data de nascimento, referentes a este concurso, deverão ser realizadas na 
área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br  até o último dia 
de inscrição. É de inteira responsabilidade do candidato o correto e completo preenchimento dos dados 
pessoais solicitados no ato da inscrição, dispondo do direito da Comissão Examinadora excluir do certame 
o candidato que não o fizer. 
6. As informações prestadas no cadastro/inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, dispondo 

a Comissão Examinadora do direito de excluir do certame aquele que NÃO preencher o cadastro/inscrição 
de forma completa e correta.

CAPÍTULO V – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 6.871/16 e Lei Municipal nº 6.939/17, ficarão isentos do recolhimento 
da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem no mínimo 02 (duas) DOAÇÕES DE SANGUE, 
realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período de isenção da inscrição, em órgão 
oficial ou em entidade coletora de sangue credenciada pela União, pelo Estado ou pelo Município. 
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuada nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente Capítulo, os candidatos deverão 
apresentar no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça 
das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, nos dias 20 (vinte), 21 (vinte e um) e 24 
(vinte e quatro) de setembro de 2018, das 08h30min às 17h, documento hábil a comprovar no mínimo 
02 (duas) doações de sangue, realizadas nos últimos 12 (doze) meses até o último dia do período 
de isenção da inscrição, expedido por órgão oficial ou por entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, obrigatoriamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente impresso nos termos indicados no Capítulo IV. O PRÉ-COMPROVANTE DE 
INSCRIÇÃO encontra-se disponível na área de CONCURSOS/PORTAL DO CANDIDATO do site 
www.bauru.sp.gov.br
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do órgão oficial ou da entidade coletora de sangue credenciada 
pela União, pelo Estado ou pelo Município, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data das 02 (duas) últimas doações, com assinatura, e carimbo do responsável do setor / 
área / departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
6. Os candidatos que optarem pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue nos termos 
indicados no Item 5 deste Capítulo, deverão apresentar no local e período designados no Item 4, a via 
original de seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
7. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
8. As decisões sobre deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de Inscrição serão publicadas no Diário 
Oficial de Bauru em 27 (vinte e sete) de setembro de 2018.
9. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br
10. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.7.
11. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejarem efetivar 
sua inscrição, poderão fazê-lo mediante pagamento do Boleto Bancário, nos termos indicados no Capítulo 
IV.
11.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuarem o pagamento em caso de indeferimento da Isenção do pagamento 
da taxa de Inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os 
horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VI – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA(S) PROVA(S): 
1. Condições Especiais para Prestação da Prova: Os candidatos com necessidades especiais temporárias 
ou permanentes, poderão requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido 
detalhado das condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para 
leitura da prova, sala de fácil acesso, utilização de aparelho (auditivo, medição de glicemia, etc...) ou outras 
condições as quais deverão estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do período designado para as 
inscrições, no qual conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o 
candidato, bem como a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
  1.1.1) A não observância, pelo candidato, de quaisquer das disposições deste Capítulo, implicará 
a perda do direito de atendimento da condição especial.
1.2) O laudo médico deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçado a 
Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura 
Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, 
no período de 20 (vinte) de setembro a 02 (dois) de outubro de 2018.
1.3) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.
1.4) As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação da Prova, serão publicadas no 
Diário Oficial de Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
1.5) Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação da prova caberá 
recurso, devidamente justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1° (primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível 
no site: www.bauru.sp.gov.br  

CAPÍTULO VII – DA CANDIDATA LACTANTE:
1. A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização da prova em sala reservada, além 
de informar na inscrição, deverá apresentar pessoalmente ou por e-mail, os seguintes documentos:
1.1) Pessoalmente: A candidata lactante deverá apresentar na Prefeitura Municipal de Bauru – Departamento 
de Recursos Humanos, localizado na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, Vila Noemy, CEP: 17014-900 – Bauru/
SP, 2° andar, requerimento contendo seu nome completo, o número da Carteira de Identidade (RG), o 
número do CPF, a nomenclatura do cargo que pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, 
acompanhado de cópia da Certidão de Nascimento da criança e do documento de identificação oficial com 
foto do acompanhante adulto, das 08h às 12h e das 13h às 18h, no período de 20 (vinte) de setembro 
de 2018 a 13 (treze) de novembro de 2018 e das 08h às 12h e das 13h às 16h, no dia 14 (quatorze) de 
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novembro de 2018.
1.2) Por e-mail: A candidata lactante deverá encaminhar cópia digitalizada da certidão de nascimento da 
criança e o documento de identificação oficial com foto do acompanhante adulto, para o e-mail rh@bauru.
sp.gov.br até às 16h do dia 14(quatorze) de novembro de 2018. A candidata deverá informar seu nome 
completo, o número de sua Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
pretende concorrer, bem como seu número de inscrição. 
2. Caso a candidata não tenha informado a condição de lactante na inscrição, esta deve observar o 
estabelecido nos itens 1.1 e 1.2.
3. O acompanhante adulto ficará em sala reservada e será o responsável pela guarda da criança.  Este estará 
submetido a todas as normas constantes no Edital regulamentador do certame, inclusive no tocante ao uso 
de equipamentos eletrônicos e celulares.
4. A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
5. No momento da amamentação, a candidata será acompanhada por um fiscal sem a presença do 
responsável pela criança e sem o material da prova.
6. Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no Item 1, a candidata deverá apresentar 
na data designada para realização da prova cópia da Certidão de Nascimento da criança, bem como o 
documento de identificação do acompanhante, que deverá ser apenas 01 (uma) pessoa. 
7. A Prefeitura Municipal de Bauru não disponibilizará, em hipótese alguma, acompanhante para guarda 
da criança.
8. Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

CAPÍTULO VIII – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. As pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e alterações posteriores, no Decreto Estadual nº 60.449/14, na Lei 
Municipal nº 6.871/16 e na Lei Municipal nº 6.939/17, é assegurado o direito de inscrever-se para o cargo 
em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas. 
3. As frações decorrentes do cálculo do percentual de que trata o caput desse artigo só serão arredondadas 
para o número inteiro subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).  
4. O candidato com deficiência, antes de inscrever-se no presente concurso deverá verificar se as atribuições 
do cargo são compatíveis com a sua deficiência. 
5. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça, e na 
Lei Brasileira de Inclusão (LBI)  nº 13.146/15 – Estatuto da Pessoa com Deficiência.
6. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo da prova, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação da prova. 
7. O candidato com deficiência poderá requerer no ato da inscrição e na forma disciplinada pelo Capítulo 
VI deste Edital, condição especial, para o dia de realização da prova, indicando as suas necessidades, 
conforme previsto no artigo 40, parágrafos 1º e 2º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações.
8. O candidato deverá declarar no ato da inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
8.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há sequelas que assegurem a adaptação de sua 
prova, informando ainda, o nome do candidato, carteira de identidade (RG), número do CPF, conforme 
modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e alterações posteriores. 
9. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos conforme modelo do Anexo IV e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. 
(Aviso de Recebimento) endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento 
de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das Cerejeiras, n° 1-59, Vila 
Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900, no período de 20 (vinte) de setembro a 02 (dois) de outubro de 2018.
10. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tal finalidade.
11. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
12. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na 
lista de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
13. O candidato com deficiência aprovado no concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
13.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
13.2) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
13.3) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral. 
14. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
15. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
16. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 

e não será devolvido ao candidato.
17. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
18. As decisões sobre o requerimento de inscrição como deficiente serão publicadas no Diário Oficial de 
Bauru em 16 (dezesseis) de outubro de 2018.
19. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO IX – DA PROVA, DA ENTREGA DE TÍTULOS E RESPECTIVAS PONTUAÇÕES: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será na modalidade “Provas e Títulos”, com caráter 
eliminatório e classificatório, com valores atribuídos, a seguir:

Cargo Prova Nº 
Questões Peso Caráter Duração 

da Prova

Especialista em 
Meio Ambiente 

– MÉDICO 
VETERINÁRIO

Prova 
Objetiva

Conhecimentos 
Específicos 30

90 Eliminatório e 
Classificatório 03 horasLíngua 

Portuguesa 10

Legislação 10
Análise 

de 
Títulos

Apresentação de 
Títulos - 10 Classificatório -

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Meio Ambiente – 
MÉDICO VETERINÁRIO será composto por Prova Objetiva e Análise de Títulos, nos termos abaixo 
descritos:
2.1) 1ª Fase - Prova Objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, valendo 90 (noventa) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de novembro de 2018, será composta por 50 (cinquenta) 
questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os 
assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, sendo aprovados os candidatos que 
obtiverem no mínimo 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2.2) 2ª Fase - Análise de Títulos: de caráter classificatório, valendo 10 (dez) pontos, reger-se-á pelas 
regras a seguir expostas:
a) a Análise de Títulos terá caráter classificatório e, portanto, não elimina do concurso os candidatos que 
não apresentarem Títulos;
b) a entrega dos Títulos é de responsabilidade dos candidatos e os mesmos deverão ser entregues na data, 
local e horário designados para a realização da Prova Objetiva, antes do início ou após a entrega da mesma, 
em sala indicada pela Coordenação do Concurso;
c) no ato da entrega dos Títulos, o candidato preencherá Formulário próprio fornecido pelo Departamento 
de Recursos Humanos da Secretaria Municipal da Administração, no qual identificará a quantidade de 
Títulos apresentados;
d) o Formulário deverá ser assinado pelo candidato e pelo responsável pela recepção dos Títulos;
e) as cópias dos Títulos a serem entregues deverão ser Cópias Reprográficas simples, acompanhadas dos 
originais ou cópias autenticadas em Cartório;
f) todos os Títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao 
perfeito enquadramento e consequente valoração;
g) quando o documento não comprovar explicitamente que o Título se enquadra na área exigida no quadro 
abaixo, o candidato poderá entregar, também o histórico escolar (quando a entrega deste não for obrigatória) 
ou declaração da instituição que emitiu o documento, na qual declara a(s) área(s) de concentração e/
ou programa(s) e/ou linha(s) de pesquisa(s) e/ou informações complementares que permitam o perfeito 
enquadramento do Título;
h) após a entrega dos Títulos, não serão permitidas substituições ou complementações, em qualquer tempo;
i) os Títulos não serão recebidos fora da data, local e horário, estabelecidos no Capitulo I, Item 7 deste 
edital;
j) o recebimento dos Títulos é de responsabilidade do Departamento de Recursos Humanos da 
Secretaria Municipal da Administração e as respectivas avaliações são de responsabilidade da Comissão 
Examinadora nomeada pela Portaria nº 1632/2018;
k) serão considerados e pontuados os Títulos, conforme quadro a seguir:

Título Comprovantes Valor Unitário Valor Máximo

Doutorado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de Doutorado, na área de clínica 
de animais selvagens, devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

3,5 pontos 3,5 pontos

Mestrado

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação em 
nível de Mestrado, na área de clínica 
de animais selvagens devidamente 
reconhecido pelo órgão competente.

2,0 pontos 2,0 pontos

Especialização/
Residência/

Aprimoramento

Diploma, Certificado ou Declaração de 
conclusão de curso de pós-graduação 
em nível de especialização - lato sensu/
Residência/Aprimoramento, com carga 
horária mínima de 360 horas/aula na 
área de clínica de animais selvagens, 
devidamente reconhecido pelo órgão 
competente.

1,5 pontos 4,5pontos

l) os Diplomas, Certificados ou Declarações obtidos no exterior deverão ser convalidados por universidades 
oficiais do Brasil, que mantenham cursos congêneres, credenciados nos órgãos competentes;
m) não serão avaliados Títulos não especificados no quadro do Item 2.2;
n) a Comissão Examinadora reserva o direito de requisitar outras informações pertinentes aos Títulos e ou 
documentos apresentados;
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o) a pontuação máxima que poderá ser obtida na Análise de Títulos será igual a 10 (dez) pontos; 
p) os pontos obtidos na Análise de Títulos, para efeito de Classificação Final, serão somados ao total de 
pontos obtidos na Prova Objetiva;
q) sem prejuízo das sanções penais e civis cabíveis, o candidato poderá ser excluído do Concurso Público, 
se verificada a falsidade de Declaração ou Ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados. 

CAPÍTULO X – DA REALIZAÇÃO DA PROVA E ENTREGA DE TÍTULOS:
1. A data, local e horário para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de Títulos serão 
publicados no Edital de Convocação no Diário Oficial de Bauru em 30 (trinta) de outubro de 2018.
2. Só será permitida a participação do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase – Entrega de 
Títulos, na respectiva data, local e horário constantes do Edital de Convocação publicado no Diário 
Oficial de Bauru.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da 1ª Fase - Prova 
Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da 1ª Fase - Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento original: Carteira de Identidade (RG) ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que 
tenha força de documento de identificação ou Carteira de Trabalho ou qualquer outro documento 
com foto reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Por medida de segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem 
com clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na 1ª Fase - Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a 
desistência do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma 
hipótese, uma segunda chamada de prova. 
6.1) Não serão considerados os casos de alterações psicológicas, patológicas e/ou fisiológicas temporárias 
de candidatos e não será dispensado tratamento diferenciado em função dessas alterações, não havendo a 
possibilidade de oferecer condição especial e segunda chamada de Prova. 
7. Ao adentrar a sala de aplicação, o candidato não poderá ausentar-se da mesma antes do início da prova. 
8. O candidato somente poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a Prova Objetiva, após o início da 
mesma, para beber água ou ir ao banheiro, acompanhado de um fiscal.
9. Nos casos de necessidade de atendimento de urgência, o candidato poderá ausentar-se da sala e ser 
atendido nas dependências do local onde se realiza a prova sob acompanhamento de um fiscal. Ao final do 
atendimento, poderá retornar à sala, sem prorrogação do prazo para término da prova.
10. A inviolabilidade das provas será comprovada na sala de aplicação, no momento do rompimento do(s) 
lacre(s) e da(s) embalagem(ns) de provas, na presença de até 03 (três) testemunha(s) e mediante  assinatura 
de Ata de ocorrência/Termo de compromisso.
11. O horário de início da prova está previsto a partir das 09 horas, após os devidos esclarecimentos sobre 
sua aplicação.
12. O candidato somente poderá entregar a Prova Objetiva e o Cartão Resposta, depois de transcorrida 01 
(uma) hora do início da aplicação da mesma.
13. Será eliminado do certame o candidato que, durante a realização da Prova Objetiva, for surpreendido 
portando aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, agenda eletrônica, calculadora, notebook, 
netbook, palmtop, receptor, gravador, telefone celular, máquina fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, 
controle de alarme de carro, tablet, Ipad, Ipod, Iphone, etc., bem como relógio de qualquer espécie e óculos 
escuros. 
13.1. É reservado à Coordenação do Concurso, caso julgue necessário, o direito de utilizar detector de 
metais, durante a aplicação da(s) prova(s). Caso o candidato seja flagrado pelo detector de metal portando 
qualquer tipo de aparelho eletrônico, será excluído do concurso.
13.2. Durante a realização de qualquer prova deste Concurso Público não será permitida a utilização de 
qualquer tipo de aparelho que realize a gravação de imagem, de som, ou de imagem e som pelo candidato, 
pelos seus familiares ou por quaisquer outros estranhos ao Concurso Público. Caso haja qualquer 
necessidade de realização de uma ou mais modalidades de gravação aqui citada, com vistas à produção 
do conhecimento a ser avaliado pela Comissão Examinadora do Concurso Público, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru e, somente a ela, a realização, o uso e a guarda de todo e qualquer material produzido.
14. Os candidatos não poderão adentrar a sala de prova utilizando quaisquer acessórios de chapelaria, tais 
como chapéu, boné, gorro, lenços, etc., exceto quando em tratamento de saúde, mediante apresentação de 
laudo médico no dia da realização da Prova Objetiva.
15. Ao ingressar na sala para realização da prova, os candidatos deverão lacrar todos os seus pertences em 
embalagem plástica fornecida pela organização deste Concurso Público, desligando todos os equipamentos 
eletrônicos (celulares, relógio de qualquer espécie) uma vez que, se os mesmos emitirem qualquer tipo de 
sinal sonoro, o candidato será excluído do certame. 
16. Caso o candidato seja flagrado com algum pertence sem lacre poderá ser eliminado do certame.
17. A embalagem plástica, contendo os objetos pessoais, deverá permanecer durante todo o concurso 
debaixo da carteira.
  17.1) O candidato que não atender tal determinação poderá ser eliminado do certame.  
  17.2) Sugere-se aos candidatos, antes de lacrar seus pertences que verifiquem se estão portando 
todos os itens necessários à execução da prova (óculos de grau (exceto óculos escuro), caneta esferográfica 
de material transparente e documento de identificação). 
  17.3) Após o início da Prova Objetiva não será permitido o rompimento do lacre.
  17.4) A embalagem plástica tratada no Item 16 só poderá ser violada após a saída do candidato 
do local estabelecido para realização da prova.

CAPÍTULO XI – DO JULGAMENTO DA PROVA, ANÁLISE DE TÍTULOS E DA SUA 
CLASSIFICAÇÃO:
1. A 1ª Fase - Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Meio Ambiente – 
MÉDICO VETERINÁRIO, terá caráter eliminatório e classificatório, atribuindo-se 1,80 (um ponto e 
oitenta centésimos) a cada questão correta. Será considerado aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 
60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões da Prova Objetiva serão respondidas em um Cartão Resposta personalizado, que 
constará os dados do candidato. 
3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida ou 
que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.

4. Os candidatos que fizerem algum tipo de rasura ou não preencherem corretamente o Cartão Resposta, 
com caneta esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em material transparente de acordo com as 
instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala, terão sua prova anulada.
5. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira 
responsabilidade do candidato, portanto não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado 
às respostas ou à assinatura, pois qualquer marca poderá ser lida pela leitora óptica, prejudicando o 
desempenho do candidato.
6. O Cartão Resposta será o único documento válido para correção e NÃO será substituído em hipótese 
alguma, salvo se detectado erro ocasionado pela Coordenação do Concurso.
-	7. O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados no Cartão Resposta, tais 
como nome, número de inscrição e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
-	8. A Prova Objetiva será corrigida por meio de leitura óptica, não sendo prevista a correção manual.
9. Terá sua prova anulada e será automaticamente eliminado do certame o candidato que, durante a 
realização da prova: 
-	9.1) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; 
-	9.2) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou com 
os demais candidatos;
-	9.3) recusar-se, por qualquer motivo, a devolver o caderno de prova ou gabarito, quando solicitado;
-	9.4) descumprir as instruções contidas no caderno de prova.
10. A 2ª Fase – Análise de Títulos aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Meio Ambiente 
– MÉDICO VETERINÁRIO, terá caráter Classificatório. A nota final corresponderá à soma do número 
de acertos do candidato na 1ª Fase - Prova Objetiva e a pontuação obtida na 2ª Fase - Análise de Títulos.
11. Os resultados da 1ª Fase - Prova Objetiva e 2ª Fase - Análise de Títulos serão publicados oportunamente 
no Diário Oficial de Bauru.
12. Da divulgação do Resultado constarão apenas os candidatos aprovados para o cargo tratado neste edital.
13. Os candidatos aprovados no presente concurso serão classificados em ordem decrescente de pontuação e 
a posse será feita obedecendo-se rigorosamente à ordem de classificação e as necessidades da Administração 
Pública, de acordo com sua conveniência e oportunidade.
14. Em caso de empate na nota final do concurso, terá preferência o candidato que, na seguinte ordem: 
a) tiver idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, até o último dia de inscrição neste concurso, 
conforme prescrito pelo artigo 27, parágrafo único, da Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso);
b) comprovar ter realizado 90 (noventa) horas de serviços voluntários nos doze meses imediatamente 
antecedentes a data do último dia de inscrição (Art. 1º e 2º da Lei Municipal nº 7.083/2018)
b1) O candidato deverá informar a realização do serviço voluntário no ato de sua inscrição e, para fins 
de validação, enviar o comprovante do curso de capacitação e a declaração do trabalho voluntário em 
até 30 dias corridos a contar do último dia de inscrição. Tais documentos deverão ser enviados pelo 
correio com A.R. (Aviso de Recebimento) endereçados a Comissão Examinadora do referido concurso, 
para o Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Praça das 
Cerejeiras, n° 1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, CEP: 17014-900 (Art. 3º da Lei Municipal nº 7.083/2018).
b2) Caso o candidato não comprove documentalmente ter exercido o voluntariado, conforme previsto no 
item b1 deste capítulo, desde que tenha declarado essa condição (no ato da inscrição), não terá direito a 
este critério de desempate neste Concurso Público;
c) obtiver maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos da Prova Objetiva; 
d) obtiver maior pontuação na Análise de Títulos;
e) obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa da Prova Objetiva; 
f) obtiver maior número de acertos nas questões Legislação de da Prova Objetiva; 
g) tiver maior idade entre os candidatos.

CAPÍTULO XII – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos referentes a qualquer ato público do concurso regulado por 
este edital deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos no prazo de até 05 (cinco) 
dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia 
útil subsequente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.br de acordo com 
o modelo do Anexo V.
1.1) O Candidato Recorrente deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito, restando explícito o seu 
requerimento (exemplos: anulação, alteração de gabarito, etc.). 
2. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada ato público deste concurso, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderados recursos de igual teor e pedidos genéricos.
3. Os recursos deverão ser entregues pelo candidato ou por seu procurador, em 02 (duas) vias (original e 
cópia), no Expediente da Secretaria Municipal da Administração localizado na Praça das Cerejeiras, n° 
1-59, Vila Noemy, Bauru/SP, no horário das 8h às 12h e das 13h30min. às 18h. Não serão aceitos recursos 
interpostos por fax-símile, telegrama, internet ou por qualquer outro meio que não esteja especificado neste 
Edital.
4. Somente serão apreciados recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo.
5. São requisitos necessários à admissibilidade dos Recursos Administrativos interpostos em face do 
Concurso Público regulado pelo presente edital:
a) endereçamento à Comissão Examinadora do certame;
b) indicação do cargo para o qual concorreu o Candidato Recorrente;
c) indicação da numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o Candidato Recorrente 
participou e deseja esclarecimentos;
d) qualificação completa do Candidato Recorrente (nome completo, RG, CPF, endereço residencial e 
telefone(s) para contato);
e) indicação de seu número de inscrição;
f) estar devidamente assinado pelo Candidato Recorrente.
6. As decisões dos recursos serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
7. O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida de 
acordo com o gabarito final divulgado após decisão de tais recursos. 
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos a todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que for aplicada a prova.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso Indeferido interposto 
anteriormente. 
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11. Serão preliminarmente indeferidos os recursos:
a) cujo teor desrespeite a Comissão Examinadora;
b) que esteja em desacordo com as especificações contidas neste Capítulo;
c) sem fundamentação ou com fundamentação inconsistente ou incoerente;
d) que não esteja explícito o requerimento do Candidato Recorrente.
12. Os recursos interpostos que não preencherem os requisitos necessários à sua admissibilidade nos termos 
preconizados neste Capítulo serão recebidos como Direito de Petição, conforme prescrito pela Constituição 
Federal de 1988.
13. A Comissão Examinadora e a Prefeitura Municipal de Bauru constituem última instância para os 
recursos, sendo soberanas em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais.
14. Após a publicação do gabarito, a prova será disponibilizada no site da Prefeitura Municipal de Bauru 
www.bauru.sp.gov.br. 
15. Após efetuadas as correções, o Cartão Resposta do candidato será disponibilizado no site da Prefeitura 
Municipal de Bauru www.bauru.sp.gov.br na área de  CONCURSO/PORTAL DO CANDIDATO, 
podendo este ser visualizado até a publicação da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, 
nos termos prescritos no Capítulo XIII. 

CAPÍTULO XIII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XII, será homologado pelo Prefeito Municipal de Bauru.
2. A homologação citada no Item 1 será publicada no Diário Oficial de Bauru.

CAPÍTULO XIV – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita no Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, local e horário para apresentação 
do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (artigo 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído da lista de candidatos aprovados, sendo o fato formalizado em Termo 
de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital;
e) for considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu. 
4. O candidato, após sua nomeação no Diário Oficial de Bauru, terá para posse prazo de 30 (trinta) dias, 
prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, nos termos prescritos pela Lei Municipal nº 1.574/71. 
5. A posse do candidato nomeado ficará condicionada: 
a) a comprovação da idade mínima de 18 (dezoito) anos, mediante apresentação da Certidão de Nascimento 
ou Certidão de Casamento ou Escritura Pública de União Estável atualizada;
b) a apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
c) se estrangeiro, a comprovação de sua regularidade no país, mediante apresentação do Visto Permanente 
e a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo;
d) a comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), 
acompanhado de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) a apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias. Caso o candidato 
não possua comprovante de residência em seu nome, deverá apresentar declaração do responsável pelo 
imóvel onde reside, com firma reconhecida; 
f) a apresentação de Termo de Responsabilidade, declarando não ter sido demitido(a) ou exonerado(a) do 
serviço público municipal, estadual ou federal, com firma reconhecida;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; 
h) apresentação de inscrição no Programa de Integração Social (PIS) e/ou no Programa de Formação do 
Patrimônio do Servidor Público (PASEP);
i) a prova de quitação com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado 
do comprovante de votação na última eleição;
j) quando do sexo masculino, a prova de quitação com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado de Reservista ou Carta Patente; 
k) a apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários (conforme indicado no Capítulo III, Item 
f deste edital);
l) a comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente; 
m) a comprovação de não registrar antecedentes criminais, mediante apresentação de:
m.1) certidão negativa dos distribuidores criminais dos lugares em que tenha residido nos últimos 05 
(cinco) anos, da Justiça Federal e Estadual, devendo esta(s) ter(em) sido expedida(s) nos últimos 180 (cento 
e oitenta) dias.
m.2) certidão negativa de antecedentes criminais da Polícia Federal e da Polícia dos Estados onde tenha 
residido nos últimos 05 (cinco) anos, devendo estas terem sido expedidas no máximo há 90 (noventa) dias. 
n) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
o) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório.
6. Para posse é vedada:
a) a acumulação de aposentadoria e cargo de um mesmo regime próprio de previdência ou regimes próprios 
distintos, salvo aqueles com previsão legal expressa no art.40, inciso 6º da Constituição Federal vigente.
b) a acumulação remunerada de cargos públicos exceto aquelas previstas no art. 37, inciso XVI, alíneas a, 
b e c da Constituição Federal vigente e Súmula 246.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
7. De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/2014, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo nome 
social, deve requerer no ato da posse.
8. Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas. 

CAPÍTULO XV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. A Prefeitura Municipal de Bauru não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato decorrentes 
de:

a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida pela ECT por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado do 
candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
3. Toda a menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial de Brasília – DF.
4. Motivarão a eliminação do candidato do Concurso Público, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, a 
burla ou a tentativa de burla a quaisquer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao Concurso 
Público, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções constantes da prova.
5. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de CONCURSOS/PORTAL 
DO CANDIDATO do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação do resultado final.
7. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço www.bauru.sp.gov.br e no endereço www.bauru.sp.gov.br/concursos não se 
aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados.
8. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1632/2018.

ANEXO I
DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM MEIO AMBIENTE – MÉDICO VETERINÁRIO
Exercer clínica médica veterinária; realizar inspeções de alimentos de origem animal e executar 
atividades agropecuárias e de extensão rural. Receber denúncias ou solicitações de inspeção. Realizar 
levantamento administrativo do estabelecimento. Solicitar veículo para realizar a inspeção. Ir até o local 
do estabelecimento. Analisar a qualidade do produto (cor, odor, textura, etc.). Coletar, encaminhar e 
analisar resultados de exames laboratoriais dos alimentos. Analisar junto ao estabelecimento ou fornecedor 
a alimentação que foi oferecida aos animais, vacinas, doenças que apresentaram, modo de abate, etc. 
Analisar as condições de transporte dos alimentos. Analisar condições de armazenamento dos alimentos. 
Analisar o manuseio dos alimentos dentro do estabelecimento. Orientar, advertir e notificar quando 
encontrar alguma irregularidade. Realizar acompanhamentos para fiscalizar se as ordens de advertência 
e notificações foram cumpridas. Realizar atendimentos emergenciais, quando necessário.  Realizar 
atendimentos rotineiros. Realizar exame clínico. Coletar amostras (sangue, fezes, etc.) e conduzir para 
análise laboratorial. Analisar dados dos exames laboratoriais. Analisar e acompanhar o estado de saúde dos 
animais. Prescrever e solicitar medicação. Realizar pesquisas sobre os animais do zoológico (quando lotado 
neste Setor) hábitos alimentares, reprodução, etc. Orientar funcionários no trato e alimentação dos animais. 
Orientar e implementar o ambiente adequado aos animais. Auxiliar e orientar (quando lotado neste Setor) 
o remanejamento dos animais para outros zoológicos. Receber e realizar exame de condições dos animais 
recebidos pelo zoológico (quando lotado neste Setor). Realizar eutanásia e necropsia, quando julgar 
necessário. Orientar acondicionamento e destino de lixo causador de danos à saúde pública. Supervisionar 
atividades e sistema de produção pecuária. Diagnosticar, discutir, intermediar e propor soluções inerentes aos 
conflitos ambientais. Fomentar produção animal.  Dimensionar plantel. Estudar viabilidade econômica da 
atividade. Estabelecer interface entre informática e produção animal. Realizar análise zootécnica. Realizar 
diagnóstico de eficiência produtiva. Desenvolver programa de controle sanitário de plantéis. Desenvolver 
programas de melhoramento genético. Avaliar características reprodutivas de animais. Elaborar programas 
de nutrição animal. Projetar instalações para animais. Supervisionar implantação e funcionamento dos 
sistemas de produção. Supervisionar a qualidade dos ingredientes utilizados na alimentação animal. 
Orientar criação de animais silvestres em cativeiro. Controlar serviços de inseminação artificial. Atender 
munícipes. Realizar visitas técnicas. Orientar sobre os cuidados nas vacinações e vermifugações dos 
animais. Orientar sobre reprodução animal. Orientar sobre instalações. Orientar sobre pastagem. Orientar 
administração/gestão de propriedade rural, extensão rural e sistemas de produção animal. Orientar cuidados 
com a saúde e alimentação dos animais. Orientar planejamento, execução, controle e administração de 
sistemas produtivos animal. Auxiliar nos aspectos burocráticos e administrativos referentes ao trabalho 
executado.
Planejar, organizar e ministrar cursos e palestra. Coordenar treinamentos, programas e convênios 
interinstitucionais. Elaborar e aprimorar projetos de instalações e equipamentos zootécnicos. Organizar 
associações/ cooperativas de produtores rurais e eventos. Emitir pareceres, laudos, relatórios e etc. Elaborar 
projetos. Elaborar normas e procedimentos técnicos. Eventualmente auxilia em outras atividades afins. 

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Programa
Anestesiologia: conceito e mecanismo de ação da anestesia do neuroeixo; anestesia intravenosa, 
anestésicos locais, bloqueadores neuromusculares, anestesia inalatória, anestesia dissociativa, agonistas 
α2-adrenérgicos, benzodiazepínicos, fenotiazínicos e anticolinérgicos.
Dor e Analgesia: conceito, receptores e mecanismo de ação dos opioides, anti-inflamatórios não esteroidais 
(AINE), agonistas α2-adrenérgicos e fisiologia da dor.
Medicina Veterinária Preventiva: epidemiologia das doenças infecciosas e parasitárias (tétano, raiva, 
leishmaniose, tuberculose, febre amarela, leptospirose, herpesviroses, clamidioses, salmoneloses, 
estreptococoses estafilococoses, doença de Lyme, pasteureloses, yersinioses, clostridioses, criptococose, 
histoplasmose, dermatofitoses, toxoplasmoses, doença de Chagas, driptosporidiose, dirofilariose, 
toxocaríase, teníase/cisticercose, equinococose, ancilostomíases, quarentena (mamíferos, aves e repteis), 
vigilância epidemiológica da zoonoses, desinfetantes e desinfecção, biologia e controle de animais 
sinantrópicos e imunoprofilaxia.
Diagnóstico: técnicas de coleta, conservação e transporte de material (amostras) biológico, técnicas 
microbiológicas e sorológicas e patologia clínica.
Fios e Suturas: seleção de suturas para diferentes tipos de tecidos; características dos fios usados em 
suturas.
Fluidoterapia: soluções cristaloides e coloides, eletrólitos e equilíbrio ácido-básico.
Métodos de marcação e identificação de animais silvestres: anilhas, brincos, colares, marcação eletrônica 
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(microchip) e tatuagens.
Bem-estar animal: as cinco liberdades e enriquecimento ambiental.
Fisiologia Animal: respiração, circulação, metabolismo energético, regulação da temperatura e estresse.
Neonatologia de mamíferos: problemas neonatais (tríade neonatal).
Neonatologia de aves: criação manual de filhotes, avaliação dos filhotes e problemas comuns em filhotes.
Odontologia veterinária em animais silvestres: conceitos, anatomia, periodontia, exodontia e endodontia.

Bibliografia
1. ANDRADE, S. F. Manual de terapêutica veterinária. 3ª edição. São Paulo: Roca, 2008. 912p. 
2. CÔRTES, J.A. Epidemiologia: conceitos e princípios fundamentais. 1ª edição. Varela: São Paulo, 
1993. 227p. 
3. CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; DIAS, C. Tratado de Animais Selvagens: Medicina Veterinária. 1ª 
edição. São Paulo: Roca, 2007. 1354p.
4. CUBAS, Z. S.; SILVA, J. C. R.; DIAS, C. Tratado de Animais Selvagens: Medicina Veterinária, 2ª 
edição. São Paulo: Roca, 2014. 2431p. 
5. CUNNINGHAM, J.G. KLEIN, B.G. Tratado de Fisiologia Veterinária. 3ª edição. Elsevier: Rio de 
Janeiro, 2008. 579p.
6. FANTONI, D.T., CORTOPASSI, S.R.G. Anestesia em Cães e Gatos. 2ª edição. São Paulo: Roca, 2010. 
620p. 
7. FOSSUM, T.W. Cirurgia de pequenos animais. 4ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 1619p.
8. GETTY, R. Sisson/Grosman anatomia dos animais domésticos. 5ª edição. Rio de Janeiro: 
Interamericana, 1986. 2000p.
9. RUPLEY, A.E. Manual de clínica aviária. 1ª edição. São Paulo: Roca, 1999. 582p.
10. SCHMIDT-NIELSEN, K. Fisiologia Animal Adaptação e meio ambiente. 5ª edição. São Paulo: Gen, 
2010. 611p.
11. Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Resolução nº 1000, de 11 de Maio de 2012. Dispõe 
sobre procedimentos e métodos de eutanásia em animais e dá outras providências. 
Disponível em: http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/326
12. Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV). Resolução nº 1138, de 16 de dezembro de 2016. 
Aprova o Código de Ética do Médico Veterinário.
Disponível em: http://portal.cfmv.gov.br/lei/index/id/508
13. IBAMA. Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Instrução 
Normativa n° 7, de 30 de abril de 2015. Institui e normatiza as categorias de uso e manejo da fauna silvestre 
em cativeiro, e define, no âmbito do Ibama, os procedimentos autorizativos para as categorias estabelecidas.
Disponível em: http://www.ibama.gov.br/phocadownload/fauna/faunasilvestre/2015_ibama_in_07_2015_
autorizacao_uso_fauna_empreendimentos.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1.Compreensão de textos.
  1.2. Coerência e coesão textuais.
2. Identificação das características de composição e de função social de diferentes gêneros textuais.
3. O sistema ortográfico do português - emprego de letras.
4. Acentuação gráfica e sinais diacríticos - de acordo com o Novo Acordo Ortográfico.
5. Sintaxe de concordância e regência nominal e verbal.
6. Reconhecimento e uso significativo de diferentes recursos gramaticais no texto escrito (níveis: 
morfológico, sintático, semântico e textual).
  6.1. Formação de palavras - significado e sentido de morfemas.
  6.2. Emprego de diferentes classes gramaticais na construção do texto escrito.
  6.3. Flexão verbal - valor semântico dos tempos e vozes verbais, locuções verbais, tempos compostos e 
formas nominais do verbo; correlação entre tempos verbais.
  6.4. Relações de sentido entre orações e segmentos do texto - coordenação e subordinação - conectores 
que conferem coerência e coesão ao texto.
  6.5. Emprego dos sinais de pontuação.
  6.6. Denotação e conotação - figuras de linguagem

Bibliografia
1. Dicionário on line Priberam.
Disponível em: https://www.priberam.pt/DLPO/

LEGISLAÇÃO
1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (Título III - da Organização do Estado, 
Capítulo IV - Dos Municípios [artigos 29 a 31] e Capítulo VII - Da Administração Pública, Seções I e II 
[artigos 37 a 41]).
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
2. Lei Orgânica Municipal. 
Disponível em: https://www.bauru.sp.leg.br/legislacao/lei-organica-municipal/leiorganicaemenda.pdf
3. Lei Municipal nº 3.601, de 27 de julho de 1993 – Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei3601.pdf
4. Lei Municipal nº 5.804, de 10 de novembro de 2009 – Regula Atos e Processos Administrativos no 
Âmbito da Administração Pública Municipal.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5804.pdf
5. Lei Municipal nº 1.574, de 1º de janeiro de 1971 – Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_
estatuto.pdf
6. Lei Municipal nº 3.781, de 21 de outubro de 1994 – Dispõe sobre o Direito de Petição e sobre o 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
7. Lei Municipal nº 4.830, de 17 de maio de 2002 – Dispõe sobe a Fundação de Previdência dos 
Servidores Públicos Municipais de Bauru - FUNPREV.
Disponível em: http://www.funprevbauru.sp.gov.br/funprev_v2/pdf/Lei%20n_%204830-02.pdf
8. Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010 – Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e 

Salário – PCCS; sobre o reenquadramento, sobre a reconfiguração das carreiras, sobre a instituição de 
jornadas especiais, sobre a criação de nova grade salarial para os cargos efetivos e em comissão, sobre 
a extinção de adicionais, produtividades e gratificações dos servidores públicos municipais, exceto os 
cargos específicos da área de saúde e de educação. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
9. Lei Municipal nº 6.423, de 17 de outubro de 2.013 - Transforma cargos efetivos e alteram vários 
dispositivos da Lei nº 5.975, de 01 de outubro de 2.010.
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos2/sist_juridico/documentos/leis/lei6423.pdf

ANEXO III
RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta) ______________________________________________, portador(a) do 
número de RG _____________________ e do CPF ________________________, inscrito sob o número 
_________________no concurso público para o cargo de ________________________________é pessoa 
com deficiência, segundo o conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto nº. 3298, de 20.12.1999, 
com redação dada pelo artigo 70, do Decreto nº. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, 
mental ou múltipla) ____________________. 
Descrição da Deficiência: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Código CID-10:______________. 
- Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de: 
paraplegia 
paraparesia 
monoplegia 
monoparesia 
tetraplegia  
tetraparesia 
triplegia 
triparesia 
hemiplegia 
hemiparesia 
ostomia 
amputação ou ausência de membro 
paralisia cerebral 
nanismo 
membros com deformidade congênita ou adquirida
- Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
- Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico): 
cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica. 
a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 
os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60° 
ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores. 
visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
- Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 
comunicação 
cuidado pessoal 
habilidades sociais 
utilização dos recursos da comunidade 
saúde e segurança 
habilidades acadêmicas 
lazer 
trabalho 
- Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências; 
- Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). 

Local e Data: __________________________
Nome completo do médico/CRM:___________
Endereço para contato:_________________
Telefone para contato:_________________
Assinatura e carimbo do médico:__________

ANEXO IV
MODELO DE REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 

ESPECIAIS
Eu, ___(nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e domiciliado na ___ 
(endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, inscrito no CPF sob 
nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  promovido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo__________________, venho por intermédio deste 
REQUERER, conforme Laudo Médico anexo, que minha inscrição seja efetivada como Deficiente, para 
fins de reserva de vaga nos termos prescritos pela legislação vigente. 

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
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ANEXO V
MODELO DE RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 
Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).
Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,
Pede e Espera Deferimento.

Bauru/SP, _____ de __________ de 2018.
__________ (Assinatura do Candidato)__________

(Nome Completo do Candidato)
(Telefones para Contato)

ANEXO VI
CRONOGRAMA

Datas Eventos
28/08/2018 1ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
04/09/2018 2ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
13/09/2018 3ª Publicação - Edital de Abertura de Inscrições
20/09/2018 Abertura das Inscrições
02/10/2018 Encerramento das Inscrições

20, 21 e 
24/09/2018 Período para Requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

27/09/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa de 
Inscrição

20/09/2018 a 
02/10/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Realizar a Prova e Vaga de Deficiente

20/09/2018 a 
14/11/2018 Período para Solicitar Condição Especial para Lactante

16/10/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento para Condição Especial e 
Vaga de Deficiente

30/10/2018 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
08/11/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
17/11/2018 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
18/11/2018 Previsão da Realização da Prova Objetiva e Entrega de Títulos
20/11/2018 Previsão de Divulgação do Gabarito
20/12/2018 Previsão de Classificação Final
05/01/2019 Previsão de Homologação

Bauru/SP, 28 de agosto de 2018.
DAVID JOSÉ FRANÇOSO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

ESTAGIÁRIOS

TORNA SEM EFEITO
A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3008, do(a) Sr(a) BIANCA NAIRA 
DOMINGUES, portador(a) do RG 50.423.632-9,  classificado(a) em 21º lugar no Processo Seletivo 
(Edital nº 01/2017), realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “PEDAGOGIA”, em 
virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA.

A Diretora de Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições legais, resolve nesta data 
Tornar Sem Efeito a convocação vinculada no Diário Oficial nº 3011, do(a) Sr(a) MAYARA BURIM, 
portador(a) do RG 45.560.493-9, classificado(a) em 39º lugar no Processo Seletivo (Edital nº 01/2016), 
realizado para credenciamento de ESTAGIÁRIOS na área de “CIÊNCIAS BIOLÓGICAS”, em virtude 
de DESISTÊNCIA EXPRESSA.

CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA TÁCITA do(a) 21° classificado(a), fica convocado(a), 
para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de PEDAGOGIA, na Prefeitura Municipal de Bauru, 
o(a) Sr(a), CELEIDE APARECIDA DOS SANTOS, portador(a) do RG 28.343.521-5, classificado(a) 
em 23°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na área de PEDAGOGIA, edital 
nº 01/2017. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – 
CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não 
superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não comparecimento no local e prazo estipulados 
acarretará a sua desistência.

CONVOCAÇÃO: Em virtude de DESISTÊNCIA EXPRESSA do(a) 39° classificado(a), fica 
convocado(a), para prover a função de ESTAGIÁRIO na área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, na 
Prefeitura Municipal de Bauru, o(a) Sr(a), GABRIELI REGINA RODRIGUES, portador(a) do RG 
40.340.256-6, classificado(a) em 40°  lugar, no Processo Seletivo para credenciamento de estagiário na 
área de CIÊNCIAS BIOLÓGICAS, edital nº 01/2016. Este(a) deve comparecer ao CENTRO DE 
INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA – CIEE, localizado na Rua Virgílio Malta, nº 10-5, Centro, 
Bauru/SP, CEP: 17015-220, num prazo não superior a 10 dias, a contar desta publicação. O não 
comparecimento no local e prazo estipulados acarretará a sua desistência.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

CURSO: “ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO”
Ementa: 
Objetivo do curso: Apresentar aos servidores, importância e aplicabilidade de técnicas de organização e 
planejamento no desenvolvimento de suas funções.
Conteúdo programático:
Conceito e princípios de organização e planejamento;
Desmistificação de crenças relacionadas à organização e ao planejamento;
Organização de ideias;
Gestão do tempo;
Qualificação das tarefas;
Organização do trabalho;
Impactos positivos de planejamento;
Apresentação de ferramentas facilitadoras
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: 05/09/2018 –14h às 17h
Carga horária: 03 horas
Vagas: 120
Local: Auditório da Caixa Econômica Federal, Avenida Getúlio Vargas, 20-105 – 3º andar.
Palestrante: 
Walessa Fernandes Rubim
Formada em Secretariado Executivo pela Universidade do Sagrado Coração – USC e especialista em 
Gestão Empresarial pela FIB – Faculdades Integradas de Bauru.
Atualmente idealizadora da empresa Secre.Jur – Serviços e Treinamentos Secretariais, que tem como 
missão, oferecer, de forma personalizada, para empresas de pequeno porte e escritórios de advocacia, 
soluções práticas e eficazes de melhorias e correções em seus processos secretariais. 
Experiência de mais de 20 anos nas áreas de atendimento e secretariado, sendo 13 destes, dedicados à 
gestão de escritórios de advocacia.
Inscrições: das 15h do dia 30/07/2018 às 12h do dia 05/09/2018, 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.

PALESTRA: “MITOS E VERDADES SOBRE O DIREITO DE FAMÍLIAS”
Ementa: 
Questões envolvendo o Direito de Família são muito comentadas, mas pouco conhecidas. É uma área tão 
próxima e, ao mesmo tempo, tão recheada de dúvidas. O objetivo da palestra é, justamente, esclarecer 
algumas dessas questões acerca de divórcio, união estável, pensão alimentícia e guarda de filhos.
Tópicos:
Direito de família. Divórcio e união estável. Pensão alimentícia. Guarda e convivência com filhos.
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 de: Assistente Social, Agente Social e Psicólogos em conformidade com a Lei 5975/10. 
Data e horário: 12/09/2018 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito. Praça das Cerejeiras, nº 1-59, 3º andar.
Palestrante: 
Vinicius de Carvalho Carreira.
Advogado formado pela Instituição Toledo de Ensino de Bauru/SP;
Psicólogo formado pela Unesp de Bauru/SP;
Professor das disciplinas de Direito de Família, Direito das Sucessões e Direito de Infância e Juventude;
Pós-graduado em Direito de Família e Sucessões;
Aluno do curso de Especialização em Direito Processual Civil da Escola Superior de Advocacia de São 
Paulo/SP;
Aluno do curso de Mestrado em “Sistema constitucional de garantia de direitos” da Instituição Toledo de 
Ensino;
Inscrições: das 10h do dia 16/08/2018 às 17h do dia 11/09/2018, 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.

PALESTRA: “REFLETINDO SOBRE A LIDERANÇA”
Ementa: 
- Conceito de Liderança. 
- Características da liderança nas organizações.
- Novos paradigmas da liderança nas organizações.
- O líder e o trabalho em equipe. 
- O líder e o processo de comunicação. O líder como gestor de conflitos.
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: 20/09/2018 – 08h às 12h
Carga horária: 04 horas
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, Praça das Cerejeiras, 1-59.
Palestrante: 
SANDRA MARQUEZI PIROLA BEZERRA 
Graduada em Psicologia –USC- Bauru
Especialista em Direção e Desenvolvimento de Pessoas- FECAP- Bauru
Especialista em Logoterapia Aplicada a Educação –SOBRAL- São Paulo
Diretora do Departamento de RH
Inscrições: das 10:30h do dia 16/08/2018 às 17h do dia 19/09/2018, 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
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Secretaria de
Desenvolvimento Econômico,

Turismo e Renda
Aline Prado Fogolin  

Secretária
EDITAL SEDECON Nº 06

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA DIVULGAÇÃO DE ÁREAS DISPONÍVEIS PARA 
CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEIS DO MUNICÍPIO SITUADOS NAS CIDADES 
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, ATACADISTAS E DE SERVIÇOS, CONFORME ESTABELECE A LEI 
6.931, DE 27 DE JUNHO DE 2.017.
O Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda, FAZ SABER a todos os interessados que se acha aberto nesta Prefeitura o presente Edital de 
Chamamento, referente às áreas disponíveis para a concessão de direito real de uso de imóveis do município 
situados nas Cidades Industriais, Comerciais Atacadistas e de Serviços de Bauru.
I – DO OBJETO: 
1.1. O presente edital visa dar ciência a todos os interessados das áreas disponíveis nas Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços para a concessão de direito real de uso de imóveis de Bauru. 
II – DAS ÁREAS DISPONÍVEIS:
2.1 – Lote 01: Setor 04, Quadra 2174, Lote 11 -  Distrito Industrial IV.
Um terreno sem benfeitorias, situado no lado ímpar do quarteirão O1 da Rua Clovis Redondo de Magalhães, 
correspondente ao terreno para fins industriais formado pela totalidade dos lotes 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 
18 da quadra 37 do loteamento denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta 
cidade de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início num ponto cravado no alinhamento 
da Rua Clovis Redondo de Magalhães, quarteirão 01, lado ímpar, na divisa com o lote 10, deste ponto em 
ângulo interno de 90º00’00” segue na distância de 40,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha 
com os lotes 10 e 19, deste ponto deflete à esquerda e segue na distância de 31,00 metros até outro ponto, 
confrontando nesta linha com a Rua Sebastião Simonetti, quarteirão O 1, lado par, deste ponto deflete à 
direita em curva com o raio de 9 ,00 metros e desenvolvimento de 14, 14 metros até outro ponto, fazendo 
esta curva a confluência das Ruas Sebastião Simonetti e Antonio Escarelli, deste ponto segue na distância 
de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Antonio Escarelli, quarteirão 03, 
lado par, deste ponto deflete à esquerda cm curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14, 14 
metros, fazendo esta curva a confluência das Ruas Acácio Pereira e Clovis Redondo de Magalhães. deste 
ponto deflete à esquerda e segue na distância de 31,00 metros até outro ponto, onde teve inicio a presente 
descrição, confrontando nesta linha com a Rua Clovis Redondo de Magalhães, encerrando urna área de 
1.565,24 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matricula nº 115.734 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP 5749
2.2 – Lote 02: Setor 04, Quadra 2.174, Lote 006 - Distrito Industrial IV. 
Um terreno situado no lado impar, quarteirão 01, da Rua Clóvis Redondo de Magalhães, distante 31,00 
metros mais a curva com raio de 9,00 metros da esquina da Rua Antônio Scarelli, para fins industriais, 
formado pela totalidade dos lotes 06, 07, 08, 09, 10, 19, 20, 21, 22 e 23 da quadra 37 do loteamento 
denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru-SP, com o 
seguinte roteiro perimétrico: medindo 50,00 metros de frente e de fundos, por 40,00 metros de cada lado, 
da frente aos fundos, confrontando pela frente com a Rua Clóvis Redondo de Magalhães; do lado direito 
de quem da via pública olha para o imóvel, confronta com os lotes 05 e 24; do lado esquerdo com os lotes 
11 e 18; e nos fundos com a Rua Sebastião Simonetti, quarteirão 01, lado par, encerrando uma área de 
2.000,00 metros quadrados.” Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme 
Matrícula nº 123.945 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo 
desenho SP 6.190.
2.3 – Lote 03: Setor 04, Quadra 2164, Lote 01 Distrito Industrial IV. 
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 03, da Rua Rubens Garcia, esquina com as Ruas Marcos 
Rogério Leite de Oliveira, lado impar do quarteirão 09 e Rua Dimas Simonetti, lado par do quarteirão 03, 
formado pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
e 28 da Quadra 27 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do Prado - Distrito Industrial IV, nesta 
cidade de Bauru - SP, com o seguinte roteiro perimétrico: tem início num ponto cravado no alinhamento 
da Rua Rubens Garcia, quarteirão 03, lado ímpar e divisa com o lote 12, deste ponto, em ângulo interno de 
90º00’00” segue na distância de 101,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Rubens 
Garcia, quarteirão 03, lado ímpar, deste ponto deflete à esquerda em curva com desenvolvimento de 14,14 
metros e raio de 9,00 metros até outro ponto, deste ponto segue na distância de 22,00 metros até outro 
ponto, deste ponto deflete à esquerda em curva com desenvolvimento de 14,14 metros e raio de 9,00 metros 
até outro ponto, confrontando nestas 3 linhas com a Rua Marcos Rogério Leite de Oliveira, quarteirão 09, 
lado ímpar, com a qual faz esquina, deste ponto deflete à esquerda em ângulo interno de 90º00’00” e segue 
na distância de 40,00 metros até outro ponto onde teve início a presente descrição, confrontando nesta 
linha com os lotes 12 e 17, encerrando uma área de 4.365,24 metros quadrados.” Referido imóvel consta 
pertencer a Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 121.660 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 6195.

2.4 – lote 04: Setor 04, Quadra 2174, Lote 01 Distrito Industrial IV. 
Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 01 da Rua Clovis Redondo de Magalhães, esquina com 
a Rua Acácio Pereira, quarteirão 05, lado ímpar, correspondente ao terreno para fins industriais formado 
pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 24, 25, 26, 27 e 28 da Quadra 37 do loteamento denominado 
Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru, SP, medindo 41,00 metros 
de frente, confrontando com a Rua Clovis Redondo de Magalhães, 22,00 metros do lado direito de quem da 
via pública olha para o imóvel, confrontando com a Rua Acácio Pereira, com a qual faz esquina, existindo 
entre as citadas vias públicas uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 

14,14 metros; 40,00 metros do lado esquerdo, confrontando com os lotes 06 e 23; 41,00 metros nos fundos 
confrontando com a Rua Sebastião Simonetti, quarteirão 01, lado par, esquina com a citada Rua Acácio 
Pereira, existindo entre as citadas vias públicas uma curva de concordância com raio de 9,00 metros e 
desenvolvimento de 14,14 metros, encerrando uma área de 1.965,24 metros quadrados. Referido imóvel 
consta pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 118.302 do 2º Cartório de Registro 
de Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 5492.
2.5 – Lote 05: Setor 04, Quadra 2161, Lote 01 Distrito Industrial IV 
Um terreno situado no lado ímpar do quarteirão 02 da Rua João Batista Ghizelli, correspondente ao terreno 
para fins industriais formado pela totalidade dos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 da 
Quadra 24 do loteamento denominado Mário Luiz Rodrigues do Prado – Distrito Industrial IV, nesta cidade 
de Bauru, SP, com o seguinte roteiro perimétrico: Tem início num ponto cravado no alinhamento da Rua 
João Batista Ghizelli, quarteirão 02, lado ímpar, na divisa com o lote 07, deste ponto segue na distância de 
40,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com os lotes 07 e 22, deste ponto deflete à direita 
e segue na distância de 51,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Rubens Garcia, 
quarteirão 02, lado par, deste ponto deflete à direita em curva com o raio de 9,00 metros até outro ponto, 
fazendo esta curva a confluência das Ruas Rubens Garcia e Namen José, deste ponto segue na distância 
de 22,00 metros até outro ponto, confrontando nesta linha com a Rua Namen José, quarteirão 06, lado 
ímpar, deste ponto deflete à direita e em curva com raio de 9,00 metros, fazendo esta curva a confluência 
das Ruas Namen José e João Batista Ghizelli, deste ponto deflete à direita e segue na distância de 51,00 
metros até outro ponto onde teve início a presente descrição, confrontando nesta linha com a Rua João 
Batista Ghizelli, encerrando uma área de 2.365,24 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer a 
Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 115.571 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 5730.
2.6 – Lote 06: Setor 04, Quadra 2160, Lote 06 - Distrito Industrial IV.
“Um terreno situado no lado ímpar, quarteirão 03, da Rua João Batista Ghizelli, esquina com a Rua Namen 
José, quarteirão 6, lado par, correspondente a totalidade dos lotes 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 da quadra 23 do loteamento denominado Mario Luiz Rodrigues do Prado 
– Distrito Industrial IV, nesta cidade de Bauru-SP, com o seguinte roteiro perimétrico: começa num ponto 
localizado no alinhamento da Rua João Batista Ghizelli, distante 41,00 metros mais a curva de esquina com 
raio igual a 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros da Rua Marcos Rogério Leme de Oliveira; 
deste segue 81,00 metros confrontando com o citado alinhamento da Rua João Batista Ghizelli; daí deflete 
á direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 14,13 metros até outro ponto localizado 
no alinhamento da Rua Namen José, quarteirão 06, lado par; daí segue 22,00 metros confrontando com a 
referida Rua Namen José; daí deflete á direita em curva com raio de 9,00 metros e desenvolvimento de 
14,13 metros até outro ponto localizado no alinhamento da rua Rubens Garcia, quarteirão 03, lado par; 
deste ponto segue 81,00 metros confrontando com a citada Rua Rubens Garcia até outro ponto; deste deflete 
á direita e segue 40,00 metros dividindo com os lotes 05 e 24 até o ponto inicial da presente descrição, 
encerrando uma área de 3.565,24 metros quadrados”. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura 
Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 123.864 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de Bauru, 
encontrando-se caracterizado pelo desenho SP 6318.
III – REQUISITOS PARA A INSTALAÇÃO NAS CIDADES INDUSTRIAIS:
3.1  -  De acordo com artigo 4º da Lei 5.198/2004, Fica permitida a instalação, nas Cidades Industriais, 
Comerciais Atacadistas e de Serviços, de indústrias, empresas de comércio atacadista e prestadoras de 
serviços, bem como lojas de fábrica para venda ao consumidor, sendo essas anexadas legalmente à empresa 
concessionária.
3.2 – A Concessão de Direito Real de Uso das Cidades Industriais do município de Bauru deve observar as 
Leis municipais 5.198, de 22 de outubro 2004 e 6.931, de 27 de junho de 2.017.
IV – DA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE 
4.1 – O interessado deverá fazer sua manifestação de interesse de forma virtual, através do link:  http://
www.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx
4.2 – Cada interessado poderá manifestar interesse por apenas uma área referida no item II.    
4.3 – Documentação necessária:
-	 mencionar o número do edital;
-	 descrever a área de interesse da mesma forma que fora descrito no edital no item II;
Conforme Art. Da Lei 6.931/2007: 
-	  Os interessados deverão fazer as solicitações de áreas juntando aos pedidos de forma virtual “on line” 
os documentos próprios, de seus sócios e de diretores, todos digitalizados. 
 Quando se tratar de empresas serão apresentados os seguintes documentos: 
-	 a) contrato social e balanço patrimonial dos 03 (três) últimos exercícios; 
-	 b) cadastro nacional de pessoa jurídica junto ao Ministério Federal; 
-	 c) certidões federal, estadual e municipal, negativas ou positivas com efeito de negativas; 
-	 d) compromisso do número inicial de empregos a serem utilizados, bem como previsão de criação de 
outros empregos mencionando os prazos para tanto; e 
-	 e) previsão de geração de tributos municipais. 
 2º Dos sócios ou diretores serão apresentados, os seguintes documentos: 
-	 a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal; 
-	 b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação, devendo os estrangeiros demonstrar 
situação regular de residência no país; e 
-	 c) certidões federal, estadual e municipal negativas ou positivas com efeito de negativas. 
 Quando se tratar de empresa individual serão apresentados de forma virtual “on line” os seguintes 
documentos: 
-	 a) cadastro da pessoa física junto ao Ministério Federal; 
-	 b) Registro Geral (carteira de identidade) de unidade da federação; 
-	 c) os estrangeiros deverão demonstrar situação regular de residência no país; e 
-	 d) serão exigidos ainda, no que couber, os demais documentos solicitados às empresas coletivas.
V - PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE:
Os interessados terão 60 (sessenta) dias a contar da primeira publicação deste edital para manifestar o 
interesse em alguma das áreas descritas no item II.
VI - DA SELEÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 
6.1 – Apresentada toda a documentação exigida na manifestação de interesse (item 4.3) a Prefeitura 
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Municipal de Bauru terá 90 dias para manifestar o resultado da análise financeira, fiscalizações e aprovação 
do CADEM através do Diário Oficial e também pelo sistema de documentos eletrônicos.
6.2 -  Quando houver mais de um interessado no chamamento público para a concessão de uma mesma área 
municipal, através de direito real de uso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo 
e Renda deverá optar por aquela que for considerada melhor proposta, caso em que justificará os motivos 
da escolha, levando em consideração a geração de empregos, o faturamento previsto para os primeiros 
03 (três) anos, a natureza da matéria-prima, o valor do investimento e a contrapartida ao município cujos 
critérios serão analisados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal (CADEM).  As empresas 
serão classificadas em ordem decrescente sendo a primeira aquela que somar o maior número de pontos e 
em caso de empate entre duas ou 
mais empresas, terá direito preferencial de escolha a microempresa (ME) e na falta desta a empresa de 
pequeno porte (EPP), de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006. Em caso de 
empate em número de pontos, segundo consta do anexo I, entre duas ou mais micro empresas (ME) e na 
falta destas se houver empresas de pequeno porte (EPP) interessadas, a classificação se fará por sorteio para 
o qual serão convidados os interessados para o acompanhamento, lavrando-se termo em até 60 (sessenta) 
dias que será publicado no Diário Oficial Municipal (Art.6º e parágrafos da Lei 6.931/2017)
VII – DO RECURSO
7.1 – Após publicação do resultado da análise descrita no item 6.1 deste edital caberá recurso, no prazo de 
5 dias úteis a contar da publicação do mesmo no Diário Oficial.
O recurso será dirigido a autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou nesse mesmo prazo fazê-lo subir, devidamente 
informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 10 (dez) dias úteis contados do 
recebimento do recurso.
7.2 – Vencida a primeira fase de análise e quando houver mais de um interessado no chamamento público 
para concessão de uma mesma área municipal, (item 6.2), do ato classificatório caberá recurso terminativo 
com efeitos devolutivo e suspensivo ao Prefeito Municipal no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência 
ou notificação da parte desclassificada, conforme determina o § 3º do art. 6º da Lei 6.931/2017.
VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados que sejam 
para dirimir as questões suscitadas da interpretação deste Edital e demais atos deles decorrentes.
Bauru, 17 de agosto de 2018.

ALINE PRADO FOGOLIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E RENDA.

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária

EXTRATOS
CONTRATO Nº 8.979/18 - PROCESSO Nº 26.699/15 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: DP CHRISTIANINI CONSTRUTORA EPP - OBJETO: Constitui objeto da presente 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A SUBSTITUIÇÃO DE CAIXAS D’AGUA DE 
CONCRETO ARMADO POR RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO “TUBULAR ALTO CILÍNDRICO” – 
CAPACIDADE 30.000 LITROS – INCLUINDO A CONSTRUÇÃO DE NOVA BASE E NOVO ABRIGO 
PARA BOMBAS, NA EMEF “MARIA CHAPARRO COSTA”, com fornecimento de materiais, mão-de-
obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para a execução, em conformidade com 
as especificações da Secretaria Municipal de Planejamento. - VALOR TOTAL: R$ 50.960,46 - PRAZO: 
12 meses – MODALIDADE: Convite nº 027/17 - PROPONENTES: 01 - ASSINATURA: 09/08/18, 
conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 8.547/17 – PROCESSO N° 9.572/17 –
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DOS APICULTORES 
DE BOTUCATU – OBJETO: Fica rescindido, nos termos dos Arts. 78, incisos I e II, e art. 79, inciso I, 
da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, o Contrato Administrativo nº 8.547/17, em razão do 
descumprimento, pela CONTRATADA, das cláusulas contratuais constantes no Edital e na ata, incorrendo 
nas penalidades nesta previstas, sem prejuízo das sanções elencadas no Art. 87 da Lei Federal nº 8.666, 
de 21 de junho de 1.993. - ASSINATURA: 10/08/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 
8.666/93.

Secretaria de 
Economia e Finanças

Everson Demarchi
Secretário

Diretora: Rossana Claudia I. dos Santos

NOTIFICAÇÃO 26/2018
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.

09/07/2018 PAVIMENTAÇÃO VAL DE PALMAS R$         147.650,00 
10/08/2018 FPM R$     2.052.537,82 
13/08/2018 QUOTA QESE FEDERAL R$         963.068,20 
13/08/2018 Ações Manut Serv de Media e Alta Comp (MAC) R$         341.002,00 

13/08/2018 Ações Manut Serv de Media e Alta Comp (MAC) R$     2.744.395,39 
14/08/2018 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$           18.584,50 
14/08/2018 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$           37.550,07 
14/08/2018 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$           55.555,39 
14/08/2018 PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$         116.559,30 
14/08/2018 I G D – BOLSA FAMÍLIA R$           23.797,94 
14/08/2018 BL. PISO SOCIAL BÁSICO R$         213.000,00 
14/08/2018 BENEFICÍO PREST. CONTINUADA A ESCOLA R$                 840,00 
14/08/2018 PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA ALTA COMPL R$           73.750,00 
14/08/2018 ISS SIMPLES R$           29.490,19 
14/08/2018 IPI R$           63.247,22 
14/08/2018 FUNDEB R$     2.060.368,50 
15/08/2018           PROGRAMA INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE R$           99.057,20 
16/08/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA R$         278.522,00 
16/08/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA R$             5.000,00 
16/08/2018 ISS SIMPLES R$           72.057,92 
17/08/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA R$           24.200,00 
17/08/2018 BENEFICÍO PREST. CONTINUADA A ESCOLA R$                   40,00 
17/08/2018 PISO SOCIAL ESPECIAL-MEDIA ALTA COMPL R$           15.400,00 
20/08/2018 FPM R$         394.264,16 
21/08/2018 ISS SIMPLES R$         182.228,40 
21/08/2018 FEP R$           93.216,24 
21/08/2018 ROYALTIES R$           98.351,82 
21/08/2018 FUNDEB R$     1.308.890,10 
21/08/2018 MERENDA FEDERAL – FUNDAMENTAL R$         251.457,80 
23/08/2018 ISS SIMPLES R$         779.151,00 

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

61453/2017 AELESAB 06/08 A 10/08 R$              63,00
50594/2018 AIELLO AG. DE VIAGEM E TURISMO LTDA 213 R$         2.020,80
61044/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA 205369 R$         1.368,04
61044/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA 202680 R$            238,16
61044/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA 202811 R$              15,00
61044/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA 202792 R$         3.995,00
61044/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA 202793 R$            774,06
61044/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA 202801 R$            112,14
61044/2017 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSP.LTDA 202807 R$              22,50
63218/2016 ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA 771 R$         6.500,00
63218/2016 ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA 745 R$         1.222,00
13855/2017 ASSOCIAÇÃO DE ARBITROS DE BAURU E REG. 237 R$       45.276,00
43404/2015 BANDOLIN FORNC. DE REFEÇÕES LTDA 4562 R$         1.892,10
6443/2017 BATISTA & LEARDINI COM. E CONFEC. EIRELI 430 R$         6.831,95
57870/2017 BAURU RADIO CLUBE LTDA 7 R$         4.125,00
70808/2017 BIOBASE IND. E COM. LTDA 29090 R$       18.102,48
70808/2017 BIOBASE IND. E COM. LTDA 29229 R$         4.476,24

22862/2017 CARDOSO & CARDOSO COM.  FRUTAS E LEG. 
LTDA 4113 R$         2.266,50

53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA 739 R$            130,00
53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA 748 R$            355,82
53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA 749 R$            151,20
53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA 750 R$            243,70
53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA 748 R$            355,82
53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA 749 R$            151,20
53886/2017 CARMEN LUCIA REQUENA 750 R$            243,70

22579/2018 CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. 
HOSP. 965713 R$         1.901,10

68469/2017 CIRURGICA SÃO FELIPE PROD. P/ SAÚDE LTDA 7829 R$            318,72
15216/2017 CM HOSPITALAR AS 1724652 R$       30.384,00
54094/2016 COMERCIAL ELIANE EIRELI 584 R$         2.366,00
44819/2017 CONTRATA COM. DE PROD. EM GERAL LTDA 8584 R$            847,00
15216/2017 CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMAC. LTDA 2006651 R$       17.080,00
53816/2017 CRISTALIA PROD. QUIM. E FARMAC. LTDA 2000807 R$       51.440,00
20443/2015 DALSON COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇA 15825 R$              77,60
53816/2017 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMPOR. E EXP. LTDA 910618 R$       31.360,00
67247/2017 EC DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI 9167 R$         7.167,79
7846/2017 EMDURB 4455 R$     119.568,08
7846/2017 EMDURB 4453 R$       80.138,20
64224/2017 EMDURB 4483 R$     127.410,86
32068/2018 EQUIPOMED COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA 5671 R$         3.097,44
32068/2018 EQUIPOMED COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA 3147 R$              95,00
32068/2018 EQUIPOMED COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA 5693 R$              96,00
32068/2018 EQUIPOMED COM. E ASSIST. TEC. HOSP. LTDA 3130 R$            937,00
68469/2017 FARMA 2 PROD. P/ SAÚDE LTDA 1422 R$            573,12
11307/2017 FRANCOCIDADE COMÉRCIO DE VIDROS LTDA 3658 R$         7.085,54
7092/2018 FRESENIUS KABI DO BRASIL  LTDA 962542 R$            434,88
7092/2018 FRESENIUS KABI DO BRASIL  LTDA 9625558 R$            144,96
27618/2017 GM VALÊNCIA PROD. HOSP. 413 R$         2.317,20
53863/2015 IMPRENSA NACIONAL 50193 R$         1.585,92
22579/2018 INCOTERM IND. DE TERMOM. LTDA 129971 R$         1.166,48
22579/2018 INCOTERM IND. DE TERMOM. LTDA 12970 R$         1.578,72

49293/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14913 R$              21,80

49295/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14915 R$         1.472,80

49293/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14919 R$              54,50

49296/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14688 R$         1.281,60
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49296/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14550 R$         2.894,40

49296/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14534 R$         1.206,00

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14760 R$            752,50

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14789 R$            982,00

49295/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14733 R$            196,00

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14785 R$            725,50

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14788 R$         1.358,00

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14759 R$            752,50

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14786 R$         1.721,00

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14761 R$            860,00

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 1490 R$         1.149,80

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14758 R$            967,50

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14787 R$            376,00

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14792 R$            282,00

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14763 R$            645,00

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14762 R$            322,50

6282/2017 IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA 
LTA 14791 R$            188,00

53890/2017 INFANTARIA COMERCIAL EIRELI 3257 R$         7.656,38
67534/2016 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA 82852 R$         7.608,00
44519/2015 IWR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 1656 R$            224,57
15193/2017 JL TERRAPLENAGEM E LOC. DE EQUIP. LTDA 8444 R$       47.300,00
8562/2018 JWS EMBALAGENS EIRELI 1729 R$            621,40
64443/2017 KAKETHA PRESENTES LTDA 632 R$         3.266,50
64443/2017 KAKETHA PRESENTES LTDA 633 R$         3.277,75
14738/2017 KHALIL OBEID & CIA LTDA 3860 R$            451,70
14738/2017 KHALIL OBEID & CIA LTDA 3859 R$            102,40
14759/2017 LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP 10544 R$              50,00
26198/2017 LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP 11682 R$              34,50
49293/2017 LAP ESTEFANUTO EIRELI EPP 11681 R$              26,00
14759/2017 LARBAK SOL. EMPRESARIAIS 3982 R$            158,38
64443/2017 LBT COM. DE EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA 3082 R$         5.992,00
44824/2017 LICIT RIB COM. ATACAD.E VAREJ. LTDA 16213 R$            176,50
67155/2015 LICIT RIB COM. ATACAD.E VAREJ. LTDA 16428 R$            108,90
67155/2015 LICIT RIB COM. ATACAD.E VAREJ. LTDA 16214 R$                8,49
67155/2015 LICIT RIB COM. ATACAD.E VAREJ. LTDA 16202 R$              47,20
44824/2017 LICIT RIB COM. ATACAD.E VAREJ. LTDA 16212 R$         4.189,00
44824/2017 LICIT RIB COM. ATACAD.E VAREJ. LTDA 16425 R$         1.077,50
44824/2017 LICIT RIB COM. ATACAD.E VAREJ. LTDA 16498 R$         1.710,00
44824/2017 LICIT RIB COM. ATACAD.E VAREJ. LTDA 16208 R$            580,10
65336/2017 LOTUS COM. DE MERCADORIAS LTDA 1245 R$         5.550,00
26198/2017 LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 5141 R$         1.350,00
26198/2017 LR COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 5198 R$              88,25
14757/2017 LUKAUTO COM. DE PNEUM. E PEÇAS LTDA 3854 R$            238,40
64443/2017 MAGALI GARCIA SANTOS ME 2293 R$         5.561,90
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIB. PRETO ME 6000 R$            334,31
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIB. PRETO ME 5923 R$            435,39
7170/2017 MARIO DA SILVA RIBEIRO RIB. PRETO ME 5999 R$            240,40
29879/2017 MAUBER COMERCIAL EIRELI EPP 175 R$       14.256,50
34001/2016 MEGATRANS EXPRESS TRANSP. LTDA EPP 112 R$         4.730,91
43177/2017 MILK VITTA COM. E IND. LTDA 16068 R$            133,60

24106/2017 MUNDIFARMA DIST. DE PROD. FARM. E HOSP 
LTDA 17368 R$         6.976,00

54205/2017 MUNDIFARMA DIST. DE PROD. FARM. E HOSP 
LTDA 17875 R$            450,00

70808/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA 510996 R$              22,89
70808/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA 515687 R$         3.723,00
70808/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA 517742 R$       40.800,00
70808/2017 NACIONAL COMERCIAL HOSP. LTDA 518725 R$         6.270,00
37259/2017 NORONHA & NORONHA COM. DE GASES LTDA 51074 R$            134,00
19589/2018 NUTRICIONALE COM. DE ALIMANTOS LTDA 355317 R$            248,00
19589/2018 POSSANI E CIA LTDA ME 56 R$         2.396,00
19589/2018 POSSANI E CIA LTDA ME 55 R$            299,50
19589/2018 POSSANI E CIA LTDA ME 58 R$         1.198,00

38150/2017 PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO 
LTDA 201720755 R$            203,84

64443/2017 REJANE COM. DE PROD. PEDAG. LTDA 2453 R$         7.161,00
15317/2018 RELAFLEX IND. E COM. DE COLCHÕES LTDA 101 R$       15.937,50
19399/2017 RODRIGO DA SILVA DE CARVALHO 440 R$            687,60
19399/2017 RODRIGO DA SILVA DE CARVALHO 441 R$         1.255,50
27618/2017 ROSICLER CIRURG. LTDA 8166 R$         1.086,00
27618/2017 ROSICLER CIRURG. LTDA 8106 R$         3.000,00
27618/2017 ROSICLER CIRURG. LTDA 8107 R$         4.534,00
8565/2017 ROSICLER CIRURG. LTDA 7973 R$         5.520,00
8565/2017 ROSICLER CIRURG. LTDA 7931 R$         3.514,24
8565/2017 ROSICLER CIRURG. LTDA 7892 R$         4.232,25
8565/2017 ROSICLER CIRURG. LTDA 7930 R$            270,00
45486/2017 SAMTRONIC IND. E COM. LTDA 184769 R$       10.540,00

26203/2017 SELTOM COMERCIO DE GAS LTDA 8260 R$              97,00
68469/2017 STARMED ART. MED. E HOSPITALARES LTDA 54334 R$         4.963,10
68469/2017 STARMED ART. MED. E HOSPITALARES LTDA 56063 R$       17.027,40
60701/2018 TERESA GAGLIARDI HARA EPP 1528 R$       33.361,70
64443/2017 TIC TAC COM. DE BRINQUEDOS PEDAG. LTDA 576 R$         1.832,00
6443/2017 TIC TAC COM. DE BRINQUEDOS PEDAG. LTDA 577 R$            205,50
24441/2017 TV BAURU LTDA 104 R$         7.953,40
33783/2017 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2935349 R$  2.528.633,80
33783/2017 VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA 2935350 R$            108,00
54299/2015 VS VIDA SAUDAVEL SOL. EM REFEIÇÕES COL. 188 R$       55.753,30

EVERSON DEMARCHI
SECRETÁRIO ECONOMIA E FINANÇAS

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).
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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).

“CURSO DE PODA”
A Prefeitura Municipal de Bauru e a Secretaria do Meio Ambiente, através do Departamento Zoobotânico, 
torna pública a inscrição para o preenchimento de 40 (quarenta) vagas para o “Curso de poda”, e os que 
vierem ocorrer dentro do prazo de validade, obedecendo ao número de vagas. O referido “Curso de poda” 
reger-se-á pelas normas estabelecidas neste conteúdo, a saber:

“CONTEÚDO PROGRAMÁTICO”
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

O Curso de poda no âmbito do município de Bauru destina-se a credenciar as pessoas interessadas e aquelas 
que necessitam executar podas e cortes de árvores em passeio público, com observância a Legislação 
Ambiental pertinente.

I – DAS INSCRIÇÕES
1) A inscrição dos interessados implicará o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste conteúdo, em relação as quais não poderão alegar desconhecimento.
2) Para se inscrever o interessado está declarando aceitar as seguintes condições:
a) ter no mínimo 18 anos;
b) conhecer e estar de acordo com as normas neste conteúdo programático;
c) ser residente e domiciliado no município de Bauru;
d) dar o direito pleno a Secretaria do Meio Ambiente divulgar, publicar no Diário Oficial de Bauru e 
disponibilizar na internet, os nomes com os respectivos endereços e telefones dos inscritos aptos após a 
conclusão do curso de poda.  
3) As inscrições serão efetuadas e aceitas no período de 27 a 31/08 do corrente, até o preenchimento das 
vagas, na Secretaria do Meio Ambiente, sito a Avenida Alfredo Maia nº 1-10 – Vila Falcão, no horário 
das 8h00 as 11h30 e das 14h00 as 16h30, munidos de xerox dos documentos pessoais, comprovante de 
residência (água, luz ou telefone), caso o comprovante não esteja em nome do interessado, deverá 
apresentar uma declaração e 02(duas) fotos 3x4.
4) No caso de inscrição por procuração, deverão ser apresentadas, identidades do procurador, a procuração 
e copias dos documentos pessoais do interessado. Em caso de representar outros, serão exigidos uma 
procuração por candidato, que ficará retida junto à ficha de inscrição.
5) O interessado ou seu procurador é responsável pelo preenchimento e informações prestadas na ficha 
de inscrição ficando ciente que está eximindo a Prefeitura de qualquer problema em consequências de 
eventuais erros.

II – DA REALIZAÇÃO
1) A realização do “Curso de poda”, dar-se-á nos dias 24 a 26/10, no Jardim Botânico de Bauru, sito 
a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, km 232 – Bairro Tangarás (acesso pelo Zoológico 
Municipal), dividido nos seguintes módulos: 
* Dia:- 24/10 das 08h00 as 17h00 – parte teórica;
* Dia:- 25/10 das 08h00 as 17h00 – parte teórica;
* Dia:- 26/10 das 08h00 as 12h00 – parte prática.
A confirmação ou qualquer alteração que vier ocorrer em relação ao dia, local e horário serão de 
conhecimento a todos os inscritos através do site www.bauru.sp.gov.br no Diário Oficial de Bauru, de 
13/09/18 na parte correspondente a Secretaria do Meio Ambiente.
2) Somente terão participação no “Curso de poda” os inscritos que comparecerem e se apresentarem no 
horário e local estipulado.
3) Deverão se apresentar trajados de forma que possam observar a prática da execução  de podas.
4) Após a conclusão do “Curso de poda”, será divulgada através do site www.bauru.sp.gov.br no Diário 
Oficial de Bauru, de 13/11/18 na parte correspondente a Secretaria do Meio Ambiente, a relação dos 
credenciados aptos para realização de podas e cortes de árvores em passeios públicos e dentre outros.

III – DA CARTEIRINHA E CERTIFICADO
1) Após o término, receberá um protocolo informando à data, horário e local, para retirada da carteirinha e 
do certificado, sendo indispensável à apresentação deste. No entanto, a não retirada da carteirinha no prazo 
estipulado de 20 (vinte) dias no protocolo, acarretará no descredenciamento e a publicação no Diário Oficial 
do Município. Quaisquer eventualidades que comprometam a retirada no período supracitado deverão ser 
comunicadas a SEMMA, através do telefone:- 3234-6849.
2) Os inscritos no “Curso de poda” perderão o direito em receber a carteirinha, quando:
a) deixar de comparecer na data, horário e o local estabelecido;
b) ter frequência em qualquer período na teoria do “Curso de poda”;
c) ter frequência apenas na prática do “Curso de poda”;
3) Os participantes farão jus do recebimento do certificado do “Curso de poda”, de acordo com a frequência 
no curso, não sendo válido como apresentação e contratação dos serviços.

IV – DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS
1) Apresentar-se ou outra pessoa por ele indicada na ficha de inscrição, mensalmente na Secretaria do 
Meio Ambiente – Departamento Zoobotânico e levar o relatório mensal dos serviços executados de podas 
e cortes no decorrer do mês.
2) Zelar, cuidar e manter em dia sua carteirinha do “Curso de poda”.
3) Estar sempre munido da carteirinha quando na contratação e execução dos serviços.

V – DAS PROIBIÇÕES
1) O portador da credencial que participou do “Curso de poda” não dá o direito de agir, falar e responder 
em nome da Secretaria do Meio Ambiente.

VI – DO DESCREDENCIAMENTO
O podador terá o descredenciamento do “Curso de poda” confirmado quando:
1) Deixar de entregar por 03(meses) meses consecutivos o relatório mensal dos serviços de podas e cortes 
executadas no mês;
2) Deixar de entregar por 06(seis) meses alternados o relatório mensal dos serviços de podas e cortes 
executadas no mês;
3) Em caso de extravio ou perda da carteirinha sem avisar imediatamente a Secretaria do Meio Ambiente 
do fato ocorrido;
4) Uso de forma irregular ou outras ocorrências contadas no decorrer da vigência da mesma, ainda que 
verificado posteriormente;
5) Deixar de manter atualizado os seus dados (endereços, telefones e outros) junto a Secretaria do Meio 
Ambiente, para eventual contato.

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1) O prazo de validade da carteirinha será indeterminado, com exceção dos já descredenciados, porém o 
“Curso de poda” será anual a partir da conclusão do curso;
2) O podador descredenciado terá o direito resguardado em participar de outro “Curso de 
poda” ministrado pela Secretaria do Meio Ambiente, com exceção da Cláusula VI – DO 
DESCREDENCIAMENTO, em seu item 4 e Cláusula  V – DAS PROIBIÇÕES; 
3) Após a conclusão do “Curso de poda” e finalizada a entrega das carteirinhas, será verificado a relação 
dos podadores credenciados dos Cursos anteriores que deixaram de entregar os relatórios, de acordo com 
a Cláusula VI – DO CANCELAMENTO DA CARTEIRINHA, em seus itens 02 e 03, confirmado, a 
pendência  dar-se-á seu descredenciamento publicado no Diário Oficial de Bauru na parte correspondente 
da Secretaria do Meio Ambiente e a exclusão no site;
5) Fica resguardado o direito do credenciado a qualquer tempo, solicitar por escrito o desligamento 
definitivo de podadores junto a Secretaria e entregar sua credencial. O descredenciamento será publicado 
no Diário Oficial de Bauru na parte correspondente da Secretaria do Meio Ambiente; 
6) O credenciado tem o direito em não participar do “Curso de poda”, ministrado pela Secretaria do Meio 
Ambiente, desde que por opção queira se reciclar e se inscrever, deverá atender na sua totalidade do conteúdo 
programático, e após a conclusão, o credenciado permanecerá com a carteirinha emitida anteriormente; 
7) A relação oficial dos credenciados do “Curso de poda” estará disponível no site www.bauru.sp.gov.br/
Secretarias/Semma/Curso de poda/Arquivos-Credenciados para poda, após vencido o prazo de retirada das 
credenciais no protocolo entregue no término do Curso. 
8) É certo e notório que os portadores das credenciais não possuem nenhum vinculo com a Secretaria do 
Meio Ambiente, quanto à contratação e execução de serviços, com ressalva apenas com a obrigação de 
entregar os relatórios mensalmente;
9) Em caso de perda, danos ou extravio da carteirinha, o credenciado arcará com o custo quanto a emissão 
da 2ª via. Salvos os casos de roubo onde será imprescindível apresentação do Boletim de Ocorrência; 
9) Em  caso de imposição de recursos, a apresentação dar-se-á  no prazo de 05 (cinco) dias a partir do 
primeiro dia da publicação. Os recursos, devidamente fundamentados, deverão ser entregues na Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente;
10) Todos os casos serão resolvidos pela Comissão organizadora e preparatória do “Curso de poda”, 
designada pela Portaria SEMMA Nº  026/18.

Bauru, 25 de agosto de 2.018
SIDNEI RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

ANEXO 
CRONOGRAMA

DATAS EVENTOS

25/08/18 1ª PUBLICAÇÃO DO “CONTEÚDO PROGRAMÁTICO” NO DIÁRIO OFICAL 
DE BAURU

27/08/18 ABERTURA DAS INSCRIÇÕES

28/08/18 2ª PUBLICAÇÃO DO “CONTEÚDO PROGRAMÁTICO” NO DIÁRIO OFICIAL 
DE BAURU

30/08/18 3ª PUBLICAÇÃO DO “CONTEÚDO PROGRAMÁTICO” NO DIÁRIO OFICIAL 
DE BAURU

31/08/18 ENCERRAMENTO DAS INSCRIÇÕES

13/09/18 CONFIRMAÇÃO DO LOCAL, HORÁRIO E DATA QUE OCORRERÁ O CURSO 
DE PODA

24 a 26/10/18 INICIO E TÉRMINO DO CURSO DE PODA

13/11/18 DIVULGAÇÃO DA RELAÇÃO DOS CREDENCIADOS APTOS DO CURSO DE 
PODA

20/11/18 ENTREGA DAS CARTEIRINHAS E CERTIFICADOS DO CURSO DE PODA

PROGRAMAÇÃO
Dia:- 24 de outubro de 2.018

HORÁRIOS TEMAS
8h – 8h30 Confirmação de presença e entrega do material aos participantes

8h30 – 8h45 Abertura
Sidnei Rodrigues – Secretário Municipal

8h45 – 9h45
“Apresentação dos objetivos do curso de poda em arborização urbana” – 
Importância da Arborização Urbana
Palestrante:- Nadia Nascimento Nunes de Almeida – Bióloga/SEMMA
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9h45 – 10h15 Intervalo

10h15 – 12h00

“Estrutura e funcionamento das árvores”
⬌        Órgãos das árvores;
⬌        Os tipos de raízes e seu crescimento;
⬌        A forma das copas;
⬌        Os brotos e o funcionamento da copa;
⬌        As atividades realizadas pela árvore.
Palestrante:- Márcio Henrique Merschmann Fabis – Engenheiro Florestal/
SEMMA

12h00 – 14h00 Almoço 

14h00 – 15h00

“Podas”
⬌        Os tipos de podas comumente utilizados em centros urbanos;
⬌        Ferramentas de podas.
Palestrante:- Gabriela dos Santos Souza – Engenheira Agrônoma/SEMMA

Dia:- 25 de outubro de 2.018
HORÁRIOS TEMAS

8h – 8h30 Confirmação de presença 

8h30 – 9h30

 “Legislação – Arborização municipal e Crimes Ambientais”
⬌        Plantio e técnicas 
Palestrante:- Saulo Augusto Katz Ferreira do Nascimento – Engenheiro 
Agrônomo/SEMMA

9h30 – 10h00  Intervalo

10h00 – 12h00
“Como se tornar um MEI – Micro empreendedor individual”
Palestrante:- Fausto Simões de Andrade Neto – Analista de Negócios – SEBRAE/
SP Escritório Regional de Bauru

12h00 – 14h00 Almoço

14h00 – 16h00

“Equipamento de proteção individual – EPI”
                 Palestrante:- Vanessa Sidneia Rodrigues – Agente de Proteção 

Ambiental/DARA
16h00 – 17h00 Considerações e entrega dos protocolos

Dia:- 26 de outubro de 2.018
HORÁRIOS TEMAS

8h – 8h30 Confirmação de presença 

8h30 – 12h00  “Atividade prática e técnica em poda”
Ministrada pela Equipe de poda/Divisão de Praças e Áreas Verdes – DIPAVE 

PORTARIA Nº 68/2018
SIDNEI RODRIGUES Secretario Municipal do Meio Ambiente, no uso de suas atribuições Legais 
RESOLVE:
Em conformidade com o DECRETO Nº 10088 de 20 DE SETEMBRO DE 2005, autorizar os servidores 
abaixo relacionados para dirigir as viaturas que pertencem a Secretaria do Meio Ambiente por um período 
de 06 (seis) meses, com todas as responsabilidades cabíveis, quando da insuficiência aferida no momento 
da utilização dos servidores ocupantes do cargo de Motorista.

Sidinei Rocetti Junior – matrícula 33.343.
Lourdes de Cassia Penteado – matrícula 29.444

Bauru, 27 de agosto de 2018. 
SIDNEI RODRIGUES

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO
COMUNICADO

A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem por meio deste comunicar e 
solicitar aos munícipes abaixo relacionados 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

JOSÉ CARLOS MIGUEL
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Alvaro 
Lopes, nº 1-130 L31, Q8, Conjunto Hab. Mary 
Dota

44855/2018

ISABELA ALVES DE ARO
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Oliciar 
de Oliveira Guimarães, nº 3-82, LC, Q35, Jardim 
Aeroporto

43631/2018

RISLEANDRO DOS SANTOS 
CAVALCANTI

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua 
Americo Bertoni, nº 2-32, Jardim Vania Maria 65593/2017

SILVANA DOMINGOS DA SILVA ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Nelson 
Mortari, nº 10-18, Jardim Ouro Verde 47990/2018

SANTOS BRACALE & CIA LTDA
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Alameda 
Athenas, 7-0, Pt.LM, Q133, Parque Santa 
Edwiges

41862/2018

MARCO ANTONIO VIEIRA DA 
CUNHA

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Hayder 
Giuliano do Amaral, nº 2-44,  Com junto Hab. 
Bauru I

40963/2018

ESPÓLIO DE GUILHERME 
DARESCO

ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Nossa 
Senhora das Dores, nº 4-50, Jardim Redentor II 45818/2018

CELSO CRUZ
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Olindo 
Batista, nº 1-36, Núcleo Hab. Edson Francisco da 
Silva

65536/2017

EDUARDO NUNES TAVARES
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Joaquim 
da Silva Martha, nº 18-0, PMB: 2/0233/027, Vila 
Nova Cidade Universitária

43633/2018

JOÃO LUIZ SCALLI ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: Rua Rubens 
Arruda, nº 15-27, Jardim Estoril 43112/2018

PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
Comunicamos aos interessados que os processos (recursos) abaixo discriminados, referente à Auto 
de Infração Ambiental, foram analisados pela Junta de Impugnação Fiscal em sua nonagésima reunião 
realizada no dia 12/07/2018, conforme lei 4362/99, onde ficou decidido pelo DEFERIMENTO:

DEFERIDOS
PROCESSO (recurso) AUTO INTERESSADO (A)

32502/2014 110-B Maria Eico Amano
51305/2014 252-B Dario Sesmilio Jordan

DARA – DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS
AUTO DE INFRAÇÃO DE QUEIMADA

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa que de acordo com o disposto no Artigo 1º do 
Decreto Municipal 13.134/2016 - “Fica proibida a queima de vegetação e qualquer tipo de resíduo em 
todo o território de Bauru atendendo ao que preconiza o Artigo 73 do Código Ambiental do Município 
de Bauru Lei 4.362/99. Ficando advertidos os responsáveis pelos terrenos conforme relação de processos 
abaixo que em caso de reincidência, queimada no mesmo lote, será lavrado Auto de Infração com multa 
que varia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais à R$27.0000,00 (vinte e sete mil reais). 
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. 

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO AUTO DE 
INFRAÇÃO MULTA

Cristiane Indústria e Comércio Limitada 28923/18 003/18 R$ 1500,00

ADVERTÊNCIAS
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente informa que de acordo com o disposto no Artigo 1º do 

Decreto Municipal 13.134/2016 - “Fica proibida a queima de vegetação e qualquer tipo de resíduo em todo 
o território de Bauru atendendo ao que preconiza o Artigo 73 do Código                Ambiental do Município 
de Bauru Lei 4.362/99. Ficando advertidos os responsáveis pelos terrenos conforme relação de processos 
abaixo que em caso de reincidência, queimada no mesmo lote, será lavrado Auto de Infração com multa 
que varia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais à R$27.0000,00 (vinte e sete mil reais). 
Observação: O prazo para apresentação do recurso no Poupatempo é de 20 (vinte) dias. 

INTERESSADO/EMPRESA PROCESSO ADVERTÊNCIA
Cristiane Indústria e Comércio Limitada 50056/18 116/18

Total Imóveis LTDA. 51563/18 117/18
Doracy da Costa Barbosa 53899/18 118/18

Ibrahim Cameschi 53901/18 119/18
Ibrahim Cameschi 53904/18 120/18
Ibrahim Cameschi 53903/18 121/18
Ibrahim Cameschi 53900/18 122/18
Sérgio Fornazari 50353/18 123/18

Avalon Bru Desenvolvimento Imobiliário 
SPE LTDA 50968/18 126/18

Ana Maria Franca Ferraz 53964/18 127/18
Análio Gomes da Silva 52686/18 128/18

Topázio Operações Imobiliários LTDA. 41451/18 129/18
João Parreira Negócios Imobiliários 

LTDA. 52068/18 130/18

João Parreira Negócios Imobiliários 
LTDA. 55581/18 131/18

João Parreira Negócios Imobiliário 
LTDA. 55584/18 132/18

João Parreira Negócios Imobiliário 
LTDA 55587/18 133/18

Golden Star Investimentos Participações 
S/C LTDA. 55580/18 134/18

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

COMUNICADO
Referente processo 39918/18, informamos ao requerente (anônimo), que mediante a denúncia protocolada 
no processo em epígrafe, o local em questão foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e não foi constatado 
obra e material no passeio. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências 
cabíveis serão tomadas de acordo com a legislação municipal vigente.

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob Ofício Lei 7028/17 – Nº 02/18, a Sr.ª Carmen Simi, à Rua Pe. João, 6-8, Vila Sta. Izabel, 
em cumprimento aos dispostos da Lei Municipal nº 7028/17, cap. XI, art. 52: “Deverá ser mantido no 
local da obra o documento que comprove o licenciamento da atividade edilícia em execução, sob pena 
da lavratura de auto de notificação e multa, nos termos da legislação pertinente.” e do Decreto 13711/18, 
artigo 2°: “Art. 2º Todas as edificações construídas em área urbana no Município de Bauru devem dispor 
de licença de construção, Parágrafo único. As edificações que não possuem licença de construção são 
classificadas como irregulares e devem ser objeto de procedimento de regularização junto ao Município, 
a ser promovido pelo proprietário ou possuidor, sob pena de autuação e interdição de atividade.”, bem 
como qualquer responsável legal, para que apresente o PROJETO APROVADO, de toda área construída, 
referente ao imóvel situado à RUA FELICISSIMO ANTONIO PEREIRA, 24-0 L3 QB VL SANTISTA, 
cadastro Municipal 5/0549/003. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a aplicação da 
penalidade de multa, conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).
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COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção 
de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido 
executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com altura 
mínima de 30 cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas 
de acessibilidade. Art. 58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário 
repará-las quando necessário, colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão acompanhar 
a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento de água”, 
informamos, sob Ofício Nº 08/18, E-doc 50455/2018, ao Sr. Luiz Cesar da Silva Fernandes, à Rua Manoel 
dos Santos Quialheiro, 1-54, Novo Jd. Pagani, bem como qualquer responsável legal, para que providencie 
o reparo do passeio público, referente à RUA MANOEL DOS SANTOS QUIALHEIRO , 1-54 L5 Q8 N J 
PAGANI, cadastrado na P.M.B. 4/0811/005. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a 
aplicação da penalidade de multa, conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).

COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção 
de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido 
executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com altura 
mínima de 30 cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas 
de acessibilidade. Art. 58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário 
repará-las quando necessário, colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão acompanhar 
a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento de água”, 
informamos, sob Ofício Nº 76/18, Proc. 30143/2015, ao Sr. Gabriel Saunite, à Rua Walter Silva, 2-194, Res. 
Nova Bauru, bem como qualquer responsável legal, para que providencie a construção do passeio público, 
referente à RUA WALTER SILVA, 2-194 L1 QG RESIDENCIAL NOVA BAURU, cadastrado na P.M.B. 
4/2198/001. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a aplicação da penalidade de multa, 
conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).

COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção 
de muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido 
executado, pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com altura 
mínima de 30 cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas 
de acessibilidade. Art. 58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário 
repará-las quando necessário, colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão acompanhar 
a declividade longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento de água”, 
informamos, sob Ofício Nº 77/18, Proc. 30143/2015, ao Sr. Paulo Meleiro, à Rua Walter Silva, 2-193, 
Res. Nova Bauru, bem como qualquer responsável legal, para que providencie a construção do passeio 
público, referente à RUA WALTER SILVA, 2-193 RESIDENCIAL NOVA BAURU, cadastrado na P.M.B. 
4/2199/040. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a aplicação da penalidade de multa, 
conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).

COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos do Decreto 13711/18, anexo II, artigos 57, 58 e 59: Art. 57 É obrigatória a construção de 
muro ou mureta no alinhamento e calçada no passeio público em todos os imóveis onde tenha sido executado, 
pelo Município, a instalação de guias, observadas as normas seguintes: I - Mureta com altura mínima de 30 
cm; II - Calçada revestida de material anti-derrapante e compatível às normas técnicas de acessibilidade. 
Art. 58 É obrigatória a conservação permanente das calçadas, devendo o proprietário repará-las quando 
necessário, colocando-as em estado de novas. Art. 59 As calçadas deverão acompanhar a declividade 
longitudinal das guias e ter uma inclinação transversal de 2% para escoamento de água”, informamos, sob 
Ofício Nº 78/18, Proc. 30143/2015, ao Sr. Genivaldo Bernardo de Azevedo, à Rua Maria Bigheti Limão, 
2-197, Res. Nova Bauru, bem como qualquer responsável legal, para que providencie a construção do 
passeio público, referente à RUA MARIA BIGHETI LIMAO , 2-197 L40 QC RESIDENCIAL NOVA 
BAURU, cadastrado na P.M.B. 4/2200/040. O não atendimento desta determinação explícita, implicará a 
aplicação da penalidade de multa, conforme referidas lei e decreto. (responsável não localizado).

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO
Comunicamos o senhor Lucas Storer, residente à Rua Henrique Savi, nº 5-40, Vila Cidade Universitária, 
conforme processo nº 3239/2018, o deferimento do recurso, referente processo acima citado, sendo 
cancelado o Auto de Infração – Multa 62/2017

COMUNICADO
Comunicamos a senhora Rosália Pereira de Almeida Felipe, residente à Rua Rosevaldo de Abreu Ribeiro, 
nº 6-52, Jardim Ferraz, que, conforme processo nº 18159/2018, o local sito à Rua Arlindo Fidelis, Qd 6, 
Jardim Ferraz, Bauru/SP, foi vistoriado pela Divisão de Fiscalização e não foi constatado qualquer atividade 
no local. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades 
serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

SEÇÃO DE CONTROLE DE ZOONOSES

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
25316/18 GLORIA AKIKO YAMADA SAKAI
30552/18 ALEXANDRA ERBA HENRIQUE
25317/18 GLORIA AKIKO YAMADA SAKAI
57249/18 MARCELINO SOARES DOS SANTOS 
40778/18 ANA PAULA PERES DOS SANTOS 

46591/18 DORIVAL PETRAGLIA
46592/18 DORIVAL PETRAGLIA
35384/18 FLAVIO FAIDIGA
30532/18 THIAGO ALVES PIRES
34907/18 DIRCE DIAS CANO
33872/18 SYLVIO ALMEIDA PRADO ROCCHI
36201/18 LITIANO ROGERIO DO NASCIMENTO
46686/18 ANDREA FERREIRA DUARTE
38762/18 ROYALLE DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
68186/17 SONIA MARIA RODRIGUES MARTINS PASQUARELLI
36404/18 LUIZ CARLOS PAGANI
46595/18 JOSE SOARES
42999/17 MARCELO MINAMOTO DOS SANTOS

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57247/18 SANDRO ONIBEL CANTELLI 38546/C-1
57246/18 ESTEFANO DOS REIS TAKAYAMA SILVA 38545/C-1
57263/18 LANDIOS ACHOA JUNIOR 38455/C-1
57271/18 CARLOS FELIX DA SILVA 04752/F-1

50087/18 FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 38499/C-1

48319/18 OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ 05057/F-1
48314/18 OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ 38225/C-1
48317/18 OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ 38231/C-1
48315/18 OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ 38232/C-1
57880/18 LUIZ PRUDENTE 04944/F-1
47857/18 VERA TERESINHA FAUSTINI PARDO 04837/F-1

50212/18 MASATO IANABA 04834/F-1
33899/18 DAIANA COLOMBINI SIQUEIRA 41914/C-1
32669/18 FRANCISCO PINHEIRO NEVES 41923/C-1
42476/18 GIOVANA CAROLINA STOPA 04977/F-1
45183/18 JOAQUIM ARAUJO SOUZA 38369/C-1
45182/18 JOAQUIM ARAUJO SOUZA 38370/C-1
42474/18 BRUNO RENATO DOS SANTOS 04979/F-1
46408/18 RUI CARLOS MALAGI 38371/C-1
48286/18 GUILHERME DE CARVALHO 24100/E-1
46268/18 CRISTIANE DE AZEVEDO RINO VALLE 38516/C-1
43242/18 SILVIO TEIXEIRA VIANA 04989/F-1
45200/18 HELIO FLORES 38403/C-1
47905/18 ARIANE ARRUDA DE MOURA 38418/C-1
57095/18 ROSIMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA 38401/C-1
45278/18 LUIZ CARLOS ZANGRANDE 38402/C-1
40749/18 VALDETE APARECIDO PIRES 38496/C-1
52636/18 ESTER GONÇALVES SILVEIRA 04940/F-1
45228/18 NAIRO LUIZ COSSI 38400/C-1
32662/18 APARECIDA DE LIMA BATISTA 41922/C-1
45273/18 MARINES CARLONI DE AQUINO 38367/C-1
33907/18 ALCEMIR DA SILVA LETRA 41931/C-1
46626/18 ALUIZO FRANCISCO DA SILVA 38368/C-1
48503/18 VIVER BEM CONSTRUTORA E LOTEADORA LTDA 38454/C-1
45055/18 MARCOS RODRIGUES FERRAZ FILHO 24095/E-1
34860/18 JOSE CARLOS DA COSTA 38224/C-1
36171/18 MARCOS ROBERTO LATORRE PEREIRA - ME 24081/E-1
42484/18 FRANCINE KYRILLOS OBEID 04985/F-1
42486/18 FRANCINE KYRILLOS OBEID 04987/F-1
42485/18 FRANCINE KYRILLOS OBEID 04986/F-1
47871/18 MARELENE ODRIA CABALEIRO 24093/E-1
47872/18 MARELENE ODRIA CABALEIRO 24094/E-1
57279/18 FRED VIEIRA DA SILVA 05054/F-1
48368/18 ADHERBAL CORREA BERNARDES 38451/C-1
48366/18 ADHERBAL CORREA BERNARDES 38450/C-1
48363/18 ADHERBAL CORREA BERNARDES 38452/C-1
48359/18 ADHERBAL CORREA BERNARDES 38514/C-1
48356/18 ADHERBAL CORREA BERNARDES 38513/C-1
48354/18 ADHERBAL CORREA BERNARDES 38512/C-1
48350/18 ADHERBAL CORREA BERNARDES 38511/C-1
48371/18 ADHERBAL CORREA BERNARDES 38453/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
30169/18 IESO BRAZ SAGGIORO 4269/F-1
30172/18 IESO BRAZ SAGGIORO 4270/F-1
30127/18 JAQUELINE MURAKAMI KOKITSU 4260/F-1
50695/18 MARINETE LUCAS DE JESUS 4342/F-1
50694/18 MARINETE LUCAS DE JESUS 4343/F-1
50704/18 APARECIDO CESAR DE OLIVEIRA 4346/F-1
50689/18 VICTOR HENRIQUE CAMPANINI 4345/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
48962/18 VICENTE PAULO DOS SANTOS 3447/E-15
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
40777/18 DIEGO ZUICHER DA SILVA 1655/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42999/17 MARCELO MINAMOTO DOS SANTOS 04494/F-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42999/17 MARCELO MINAMOTO DOS SANTOS 16316/E-1

CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42999/17 MARCELO MINAMOTO DOS SANTOS 1606/F-1

RECUSA DE ASSINATURA DE  AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57274/18 BENEDITO FERREIRA DE LIMA 04756/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
57249/18 MARCELINO SOARES DOS SANTOS - 04760/F-1
40778/18 ANA PAULA PERES DOS SANTOS - 04951/F-1
46591/18 DORIVAL PETRAGLIA - 38358/C-1
46592/18 DORIVAL PETRAGLIA - 38360/C-1
35384/18 FLAVIO FAIDIGA - 24214/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
50716/18 ADEMAR MARQUES LONTRA 38862/C-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
25316/18 GLORIA AKIKO YAMADA SAKAI - 3026/E-1

25317/18 GLORIA AKIKO YAMADA SAKAI - 3325/E-1
30552/18 ALEXANDRA ERBA HENRIQUE - 3644/E-1

25317/18

RECURSO NÃO APRECIADO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
16265/18 ADENILSON ENOQUE DOS SANTOS 1977/F-1

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:
PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ARY GOBBI JUNIOR TB
RUA SEVERINO LINS QD 10 
IMPAR – V AVIAÇÃO

02 0783 013

ARY GOBBI JUNIOR TB
RUA SEVERINO LINS QD 10 
IMPAR – V AVIAÇÃO

02 0783 016

DONIZETE DIAS 
GIMENES

TB
RUA ALFREDO ZUMIANI QD 
3 - TANGARAS

03 3510 005

EDSON DOS SANTOS TB
RUA ALFREDO ZUMIANI QD 
3 - TANGARAS

03 3510 021

REGINA SILVIA 
DUQUE TRENTIN

TB
RUA NARCISO JOSE 
CRAVEIRO QD 1 – RES 
FLAMBOYANT 

03 1637 0646

CAMILLO TEBET TB
RUA CONSELHEIRO 
ANTONIO PRADO  ANTIGO Nº 
1-85 - CENTRO

01 0060 007

VERA LUCIA TOBIAS TB
RUA ANTONIO BURGO QD 2 
PAR – V AVIAÇÃO

02 0758 027

VERA LUCIA TOBIAS TB
RUA ANTONIO BURGO QD 2 
PAR – V AVIAÇÃO

02 0758 026

DIRCE PETRAGLIA TB
RUA RENE TACOLA QD 3 
IMPAR – V AVIAÇÃO

02 0583 023

DIRCE PETRAGLIA TB
RUA RENE TACOLA QD 3 
IMPAR – V AVIAÇÃO

02 0583 022

DORIVAL PETRAGLIA QR

RUA CAPITÃO GOMES 
DUARTE Nº 20-24 FDS 
– V NOVA CIDADE 
UNIVERSITARIA

02 0249 032

PAULO ROBERTO 
FERRO

TB
RUA ELISIARIO FRANCO QD 
2 PAR – V AVIAÇÃO

02 0755 007

MARIA LUISA 
BARBANTE CASELLA 
RODRIGUES

TB
RUA CHARLES LINDEMBERG 
QD 2 IMPAR – JD EUROPA

02 0541 024

PAULO FLAVIO 
LOURENÇO MOURA

QR
RUA PADRE PLINIO Nº 1-72 – 
V MONLEVADE

03 0289 008

ANDRE DOS SANTOS 
RODRIGUES NETO

TB
RUA WENCESLAU BRAZ QD 2 
PAR - V SOUTO

05 0199 022

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E 

CONTROLE SOCIAL - FUNDEB (BIÊNIO 2016-2018)
Convocamos os nomeados do CONSELHO MUNICIPAL DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE 
SOCIAL - FUNDEB (BIÊNIO 2016-2018), para Reunião Ordinária Dia 31/08/2018, às 14 horas no Núcleo 
de aperfeiçoamento Profissional da educação Municipal (NAPEM), localizado na Avenida Duque de Caxias 
nº 16-55, Vila Santo Antônio Bauru/SP, telefone (14) 3227 7362.
Pauta: Monitoramento das metas, estratégias e previsões orçamentárias do Plano Municipal de Educação 
e  explanação da Srª Vanda Santos  sobre o transporte escolar.
As ausências devem ser justificadas com a Presidente deste Conselho: julianagoda@bauru.sp.gov.br

RESOLUÇÃO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/  CMAS Nº 57/2018 
O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/ CMAS, no uso das 
atribuições, que lhe foram conferidas pelo Art. 5º inciso XIV da Lei Municipal nº 4715/2001, e de acordo 
com a Reunião Ordinária realizada em 22 de agosto de 2018
RESOLVE:
APROVAR a deliberação a seguir:
Plano de Ação para Cofinanciamento do Governo Federal para o ano de 2018
Esta resolução entrou em vigor na data de sua aprovação pela plenária do 
CMAS em reunião ordinária de 22 de agosto de 2018.
Bauru, 27 de agosto de 2018

EDEMILSON ARIAS PINOTTI
PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/CMAS

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

(dia 30/08, quinta-feira, às 15 horas no NAPEM – Avenida Duque de Caxias 16-55)
1ª 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 
de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, para a gestão 2016-2018 e 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;
CONVOCAMOS para Assembleia onde será eleito o membro para preencher a seguinte vaga: 
Representação Titular Suplente
Representantes dos estudantes da Educação Básica Pública Municipal, indicado 
pela entidade de estudantes secundaristas.

- 01

DIA 30/08/2018, às 15 horas, sendo segunda chamada às 15h15, a ser realizada com qualquer número de 
presentes. Caso não haja candidato à vaga, essa Assembleia será considerada prejudicada e encerrada às 
15h30. 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, ou DECLARAÇÃO 
ESCOLAR, NO CASO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS.  
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
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FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB
MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO

PROCESSO N° 027/2018
MEMORIAL DE CREDENCIAMENTO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ÁREA DE ORTOPEDIA em unidades de saúde do 
Município de Pederneiras - SP.
Poderão participar do credenciamento as pessoas jurídicas que comprovem em seu quadro de sócios 
profissionais médicos ou residentes na área médica desejada para a prestação dos serviços. 
O Memorial de Credenciamento poderá ser retirado na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 
17.015-200- Telefone: 14-3012-0883 ou 14-3010-8038, em dias úteis, ou através do site: http://www.
bauru.sp.gov.br/saude/fundacao.aspx ou através do e-mail: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br entre os 
dias 28/08/2018 a 06/09/2018 das 08h às 12h e das 13h às 17h. 
Os envelopes de Pré-Qualificação deverão ser entregues na FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE 
SAÚDE da REGIÃO de BAURU - FERSB, sito a Rua Gerson França, 9-42 - Centro - Bauru/SP - Cep. 
17.015-200, entre os dias 28/08/2018 a 06/09/2018  das 08h às 12h e das 13h às 17h.
O valor a ser pago pela FERSB para a prestação de serviços médicos será de acordo com a tabela abaixo:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
Área Nº Profissionais Horas/semana Valor Mensal R$

ORTOPEDIA 01 10 5.000,00
Maiores informações poderão ser obtidas na Rua Gerson França nº 9-42, fone (14) 3012-0883 ou 14-3010-
8038.
Bauru, 27 de agosto de 2018.
Dra. Claudia de Almeida Prado e Piccino Sgavioli
Diretora Executiva Geral.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO – ÓRGÃO: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 46.601/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 247/2018 – Sistema de Registro de 
Preços  – por meio da INTERNET – AMPLA DISPUITA E COTA RESERVADA PARA ME E EPP 
- Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 300.000 (trezentas mil) sacolas 
plásticas para medicamentos a serem distribuídos pelo Município e 264 (duzentos e sessenta e quatro) 
bobinas de filme plástico tipo strech. Aberto no dia: 31/07/2018 às 8 h. Notificamos aos interessados no 
Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo 
pregoeiro em 24/08/2018 e devidamente Homologados pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 
24/08/2018, às empresas abaixo:
PLASTCOSMO COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA – ME
LOTE 1:
ITEM 01 - bobina com aproximadamente 4 kg de filme plástico tipo stretch, medindo 40 a 50 cm de largura 
x 0,025 mm de espessura; à R$ 60,95 unitário; marca: BRASTAPE. 
VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
LOTE 2:
ITEM 02 - unidade de sacola plástica com alça cavada 30x32 para acondicionar medicamentos, impressão 
frente e verso (cores de impressão 4x4); à R$ 0,095 unitário; marca: VISUART.
Bauru, 27/08/2018 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 46.601/2018 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 247/2018 – Sistema de Registro de 
Preços  – por meio da INTERNET – AMPLA DISPUITA E COTA RESERVADA PARA ME E EPP 
- Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição estimada anual de 300.000 (trezentas mil) sacolas 
plásticas para medicamentos a serem distribuídos pelo Município e 264 (duzentos e sessenta e quatro) 
bobinas de filme plástico tipo strech, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta 
publicação, para assinatura da ata.
PLASTCOSMO COMÉRCIO DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS LTDA – ME
VISÃO E ARTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - EPP
Bauru, 27/08/2018 - compras_saude@bauru.sp.gov.br
Kamila Concuruto Pinholi – Diretora Substituta da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE 
BAURU - Edital nº 204/18 - Processo nº 21.319/18 - Modalidade: Pregão Eletrônico nº 161/18 – Tipo: 
Menor preço por lote Objeto: AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 20.556 
KG (VINTE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS QUILOS) DE BISCOITO CREAM 
CRACKER INTEGRAL E 22.470 KG (VINTE DOIS MIL QUATROCENTOS E SETENTA 
QUILOS) BISCOITO DOCE TIPO MAISENA, MELHOR DESCRITOS NO ANEXO I DO 
EDITAL, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – Interessada: Secretarias da Educação 

e Bem Estar Social. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e 
a classificação havidos foram devidamente Adjudicado em 16/08/18 pelo pregoeiro e Homologado em 
17/08/18 pela Secretária da Educação, da seguinte forma: 
LOTE 01 – BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL – COTA PRINCIPAL – DISPUTA 
AMPLA - **** FRACASSADO****
LOTE 02 – BISCOITO CREAM CRACKER INTEGRAL – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO 
PARA ME / EPP - **** FRACASSADO****
LOTE 03 – BISCOITO DOCE TIPO MAISENA – COTA PRINCIPAL – DISPUTA AMPLA.
EMPRESA VENCEDORA: LUAM INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

IT ESPECIFICAÇÕES MINIMAS QTDE MARCA
VALOR 

UN.
VALOR 
TOTAL

01
BISCOITO DOCE TIPO MAISENA: 
conforme especificação descrita no anexo I do 
Edital 204/18.

22.470 
KG

LUAM R$ 5,40 R$ 121.338,00

LOTE 04 – BISCOITO DOCE TIPO MAISENA – COTA RESERVADA – EXCLUSIVO PARA ME 
/ EPP - FRACASSADO, INCORPORADO AO LOTE 03. Bauru, 27/08/18 – Ana Paula Marques – Dir. 
da Div. de Compras e Licitações – SME.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 445/18 – PROCESSO Nº 1.876/18 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MEGACOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI ME 
– OBJETO: AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 05 (CINCO) JOGOS DE 
XADREZ GIGANTE, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessadas: Secretaria da 
Educação/Gabinete, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 154/18, mediante emissão 
de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço 
abaixo consignado:
LOTE 01 – JOGO DE XADREZ GIGANTE – LOTE EXCLUSIVO PARA PARTICIPAÇÃO DE 
ME/EPP

IT ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA UN
QTD. 
EST.

ANUAL

VALOR 
UN

MARCA

01
JOGO DE XADREZ EM ESCALA GIGANTE: 
Demais especificações conforme anexo I do Edital 
154/18.

UN 05
R$ 

2.360,00
JAEHRIG

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 120/18 – ASSINATURA: 10/08/2018 – 
VALIDADE: 09/08/2019. Bauru, 27/08/2018 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações 
– SME. 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 446/18 – PROCESSO Nº 1.876/18 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MAGALI GARCIA SANTOS ME – OBJETO: 
AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 05 (CINCO) RELÓGIOS ANALÓGICO 
PARA XADREZ, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessadas: Secretaria Municipal da 
Educação/Gabinete, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 154/18, mediante emissão 
de Notas de Empenho e conforme os termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço 
abaixo consignado:
LOTE 03 – RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ – LOTE EXCLUSIVO PARA 
PARTICIPAÇÃO DE ME/EPP

IT ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA UN
QTD. 
EST.

ANUAL

VALOR
UN MARCA

01
RELÓGIO ANALÓGICO PARA XADREZ: 
Demais especificações conforme anexo I do 
Edital 154/18.

UN 05 R$ 
114,00

JAEHRIG / 
ANALÓGICO

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: Pregão Eletrônico Nº 120/18 – ASSINATURA: 10/08/18 – 
VALIDADE: 09/08/19. Bauru, 27/08/18 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações 
– SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE CHAMAMENTO PÚBLICO – PREFEITURA MUNICIPAL 
DE BAURU – Edital nº 366/18 - Processo nº 53.010/18 - Modalidade: Chamamento Público nº 038/18 
– Objeto: SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE PARCERIA PARA A SEMANA DA EDUCAÇÃO 2018 – 
Interessada: Secretaria da Educação. AS EMPRESAS INTERESSADAS DEVERÃO APRESENTAR 
PROPOSTA E HABILITAÇÃO ATÉ O DIA 05/09/18, ATÉ ÀS 9H, na Div. de Compras e Licitações, R. 
Raposo Tavares, 8-38 - Vl. Sto Antonio – CEP. 17.013-031. A SESSÃO PÚBLICA acontecerá às 9H do 
dia 05/09/18, no mesmo endereço. O Edital poderá ser retirado junto à Div. de Compras e Licitações, até o 
dia 04/09/18, fones: (14) 3214-3307/3214-4744, e-mail compras.edu@bauru.sp.gov.br ou pelo site www.
bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. Bauru, 27/08/18.  Ana Paula Marques – Dir. da 
Div. de Compras e Licitações – SME.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 459/2018 - PROCESSO Nº 35.103/2018 - CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. – Interessada: 
Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, de Desenvolvimento Econômico, de Educação, de 
Finanças, de Negócios Jurídicos, de Bem Estar Social, de Administrações Regionais, de Saúde, de Meio 
Ambiente, de Obras, de Planejamento, de Agricultura e Abastecimento, de Esportes e Lazer e o Gabinete 
do Prefeito, cujas especificações estão indicadas no anexo I do Processo Administrativo nº 35.103/18, 
mediante emissão de Notas de Empenho, conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao 
processo administrativo e preços abaixo consignados:
LOTE 01 - 4461967 - Aquisição Combust.liq.e Gás.a Base de Petr.n/autom. 
RECARGAS DE GÁS – P13 E P45 - COTA RESERVADA
Empresa: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

ITEM QTD. Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS MARCA P. UNIT. R$

01 298 Recargas de gás – P13 Petrobras 68,00
02 232 Recargas de gás – P45 Petrobras 255,00

Homologação com base no item 16.2. do edital 262/18.
LOTE 02 – 4461983 - Aquisicao Combust.liq.e Gas.a Base de Petr.n/autom. 
RECARGAS DE GÁS – P13 E P45 - COTA PRINCIPAL
Empresa: COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.

ITEM QTD. Estimada 
Anual

ESPECIFICAÇÕES 
MÍNIMAS MARCA P. UNIT. R$

01 1690 Recargas de gás – P13 Petrobras 68,00
02 1317 Recargas de gás – P45 Petrobras 255,00

PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 212/2018 – ASSINATURA: 
16/08/2018 – VALIDADE: 15/08/2019.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital nº 231/2018 - 
Processo n.º 58.647/2017– Modalidade: Concorrência Pública nº 014/2018 – Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 
ESTRUTURAL PARA PISTA DE SKATE (COM FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO 
ARMADO E ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ACOMPANHADO DE MEMORIAL 
TÉCNICO DESCRITIVO E DA RELAÇÃO DE MATERIAIS EM CONFORMIDADE 
COM TERMO DE REFERÊNCIA OFERECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO. - Interessado: Secretaria de Esportes e Lazer. Notificamos aos interessados que 
o prazo de recurso expirou-se em 23/08/18. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão 
de abertura do envelope nº 02 – “Proposta Comercial” das empresas HABILITADAS: M. V. A. – 
ARQUITETURA E URBANISMO LTDA, ESTATICA PROJETOS LTDA - ME e EMECON 
ENGENHARIA DE ESTRUTURAS S/S  - ME para o dia 03/09/18  ás 09h, na Sala de Reunião da 
Secretaria Municipal da Administração, na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 
– Bauru/SP. O envelope nº 02 - Proposta da empresa INABILITADA DCA DE SOUZA ME está à 
disposição do interessado a partir do dia 03/09/18 ás 09h. 
Bauru, 27/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - Edital nº 226/2018- 
Processo nº 19.539/2018 – Modalidade: Concorrência Pública nº 012/2018 - Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO BOSQUE “DO 
NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE GEISEL” ´LOCAL RUA JOSÉ PIRES DE CAMARGO 
QT. 02 X RUA ALZIRO ZARUR QT. 12,13 E 14 X RUA ALEXANDRINO RODRIGUES QT. 06 X RUA 
HÉLIO CAÇADOR QT 01 - SETOR 3, QUADRA 1217 - NÚCLEO RESIDENCIAL PRESIDENTE 
GEISEL, CEP. 17033-600 - BAURU/SP, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE 
OBRA, EQUIPAMENTOS E TUDO O MAIS QUE SE FIZER BOM E NECESSÁRIO PARA A 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E NORMAS 
OFERECIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PROJETO PERTENCENTE 
AO CONVENIO Nº 381/17 – PROCESSO 668305/2017, FIRMADO COM A CASA CIVIL/
SUBSECRETARIA DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS E O MUNICÍPIO DE BAURU. 
Interessado: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos interessados que o prazo de recurso 
expirou-se em 23/08/18. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão de abertura do envelope 
nº 02 – “Proposta Comercial” da empresa HABILITADA: PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP para o dia 03/09/18  ás 14h30, na Sala de Reunião da Secretaria 
Municipal da Administração, na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy - CEP. 17.014-900 – Bauru/SP. 
Bauru, 27/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 263/18 – Processo nº 
12.782/18 – Modalidade: Pregão Presencial nº 010/18 – AMPLA PARTICIPAÇÃO – TIPO MENOR 
PREÇO POR LOTE - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE NORMAS REGULAMENTADORAS NR 
10 (RECICLAGEM), NR12, NR 20 E NR 35 – Interessada: Secretaria de Obras. Notificamos aos 
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente 

Adjudicada pela Pregoeira em 21/08/18 e Homologada pelo Sr. Secretário de Obras em 24/08/18 
conforme segue:
LOTE 01 – CURSO DE RECICLAGEM DA NR 10
Empresa: PERFIL ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI 

ITEM QUANT. Unid. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS R$ UNIT. R$ TOTAL

01 19 Unid.

Curso de segurança em instalações elétricas 
e serviços em eletricidade - NR 10 – 
Reciclagem – com carga horária mínima 
de oito horas. Com no mínimo os seguintes 
conteúdos: Riscos elétricos, Riscos adicionais, 
Técnicas de Análise de Risco, Medidas de 
Controle, Seleção de EPI  e EPC, Normas e 
procedimentos de segurança, Prevenção de 
combate a incêndios e primeiros socorros. 
Ser ministrado por docentes (instrutores) 
com comprovada proficiência no assunto, 
capacitação e habilidade aliada à experiência, 
devidamente regularizados no respectivo 
conselho de classe ou órgão competente 
(Risco elétrico: Técnico ou Engenheiro na 
área de eletricidade; Prevenção e combate 
à incêndios: Técnico ou Engenheiro de 
Segurança do Trabalho com experiência 
em segurança elétrica e prevenção de 
combate à incêndios); Primeiros socorros: 
Médico ou enfermeiro com conhecimento 
e experiência em primeiros socorros e 
atendimento de emergência). A empresa 
deve fornecer material didático impresso, 
eletrônico ou similar aos alunos, bem como, 
os equipamentos de proteção individual 
e coletivo, equipamentos de sinalização e 
demais materiais ou equipamentos elétricos, 
para as instruções práticas. O certificado 
deve conter o nome do trabalhador, conteúdo 
programático, carga horária, data, local de 
realização do curso, nome e qualificação 
do(s) instrutor(es), nome e assinatura do 
responsável técnico ou do responsável pela 
organização técnica do curso. O horário 
de ministração do curso será no período 
diurno, por se tratar de curso regulamentado 
por legislação específica (Normas 
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho 
e Emprego), correspondente ao horário de 
trabalho dos participantes: Das 7h às 11h ou 
das 14h às 17h, de segunda a sexta feira. No 
caso de ministração do curso In Company, a 
empresa deverá se responsabilizar pelo local 
de realização do curso na cidade de Bauru, 
bem como, com os custos, fornecendo um 
ambiente pedagógico adequado ao curso, 
composto por sala de aula com vídeo, monitor 
de tv, data-show, ambiente que simule uma 
oficina de eletricidade e área aberta para 
simulação de combate à incêndio.  

209,00 3.971,00

TOTAL DO LOTE 1 R$ 3.971,00

LOTE 02 – CURSO DE OPERAÇÃO DE CESTA AÉREA NR 12
Resultado: FRACASSADO
LOTE 03 – CURSO DE SEGURANÇA NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS NR 20
Resultado: FRACASSADO
LOTE 04 – CURSO DE TRABALHO EM ALTURA NR 35
Resultado: FRACASSADO
Bauru, 27/08/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
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DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

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

Contrato nº 096/2018-DAE
Processo Administrativo nº 7502/2017-DAE
Pregão Presencial nº 104/2018-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Dalson Comércio de Equipamentos de Segurança e Ferramentas Eireli-ME
Objeto: Aquisição de conjunto de proteção para eletricistas, conforme especificações previstas na Cláusula 
Primeira do Contrato.
Assinatura: 20/08/2018
Valor do Contrato: R$ 13.999,96 (treze mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses.
Nota de Empenho Ordinário nº 1560, de 20 de agosto de 2018, no valor de R$ 13.999,96 (treze mil, novecentos 
e noventa e nove reais e noventa e seis centavos).

CANCELAMENTO DE TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL Nº 001/2018 
Processo Administrativo nº: 871/2017
Termo de Fomento com a Organização da Sociedade Civil nº 001/2018, firmado em 27/04/2018, entre 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru e Legião Mirim de Bauru.
Objeto: Execução do Programa Jovem Aprendiz, através do encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de mensageiros junto ao DAE.
Valor do Repasse: R$ 100.871,15 (Cem mil, oitocentos e setenta e um reais e quinze centavos).
Fundamentação: Impossibilidade de manutenção do cronograma previsto no chamamento público, que não 
atenderia às exigências do CONAP – Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem e, se alterado, 
estaria em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Sendo as razões 
que levam o DAE a cancelar o referido Termo de Fomento são em observância ao disposto na legislação 
vigente, que trata da matéria.
Data da Assinatura: 23/08/2018.

CANCELAMENTO DE TERMO DE FOMENTO COM A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL Nº 002/2018 
Processo Administrativo nº: 871/2017
Termo de Fomento com a Organização da Sociedade Civil nº 002/2018, firmado em 27/04/2018, entre 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru e RASC – Rede de Assistência Socioeducacional Cristã.
Objeto: Execução do Programa Jovem Aprendiz, através do encaminhamento de Jovens Aprendizes para a 
realização de atividades burocráticas e de mensageiros junto ao DAE.
Valor do Repasse: R$ 115.281,32 (Cento e quinze mil, duzentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos).
Fundamentação: Impossibilidade de manutenção do cronograma previsto no chamamento público, que não 
atenderia às exigências do CONAP – Catálogo Nacional de Programas de Aprendizagem e, se alterado, 
estaria em desconformidade com o disposto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Sendo as razões 
que levam o DAE a cancelar o referido Termo de Fomento são em observância ao disposto na legislação 
vigente, que trata da matéria.
Data da Assinatura: 23/08/2018.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

Portaria nº 360/2018-DAE:
EXONERANDO A PEDIDO o servidor Sr. DISLEI DE ALMEIDA LIMA, matrícula 102.936, portador do 
R.G.nº 30.953.867-1-SSP-SP, do cargo efetivo de  Operador de Equipamentos, a partir do dia 27 de agosto de 
2018, de acordo com o E-doc nº 1403/2018-DAE, em vista da nomeação para o cargo efetivo de Operador de 
Máquinas, através de Concurso Público.
Bauru, 24 de agosto de 2018.
Portaria nº 362/2018-DAE:
Com fulcro nos artigos 26, inciso II, 27, 28 in fine e 97 da Lei Municipal nº 3.781/1994, acatando o relatório 
da Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar Sumário, instaurado por intermédio da 
Portaria nº CORREG-003/2018, de 22 de fevereiro de 2018, APLICANDO ao servidor Sr. LUCIANO DA 
SILVA, RG.nº 24.850.349-2-SSP-SP, Encanador, matrícula 102.156, a pena disciplinar de 03 (três) dias de 
SUSPENSÃO a partir do dia 29 de agosto de 2018, por ter violado a proibição de “deixar de comparecer 
ao serviço sem causa justificada” prevista no artigo 15, inciso IX da Lei Municipal nº 3.781/1994; e o dever 
funcional de “ser assíduo ao serviço”, previsto no inciso X do artigo 14 do mesmo diploma legal.
Bauru, 24 de agosto de 2018

HOMOLOGAÇÃO
ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORES

HOMOLOGO, nos termos da legislação vigente e considerando resultado da Avaliação de Desempenho, 
a aprovação do Estágio Probatório dos servidores, a seguir relacionados, confirmando sua efetivação no 

Departamento de Água e Esgoto de Bauru:
SERVIDOR: Leandro César Rocha Mariano, matrícula 103.093, cargo de Ajudante de Obras, com efeitos 
retroativos a partir de 15 de agosto de 2018;
SERVIDOR: Leanderson da Silva, matrícula 103094, cargo de Ajudante de Obras, com efeitos retroativos a partir 
de 11 de agosto de 2018;

Bauru, 20 de agosto de 2018
Eric-Édir Fabris

Presidente

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93
NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTO DE DATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - DAE

Notificamos aos interessados no certame abaixo epigrafado que a referida licitação teve sua data de 
abertura cancelada.
Processo Administrativo nº 8.250/2017 - DAE
Pregão Eletrônico nº 123/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de chapas, ferros cantoneira, chato, mecânico e redondo; rebolo de widea; tela 
alambrado e artística; tubo em aço carbono circular, quadrado e retangular; tubo em aço galvanizado; 
perfil cadeirinha e veneziana; perfil viga “U” simples e enrijecido; perfil viga “I”; batente em aço; 
dobradiça; trinco e roldanas, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP

Informações:
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no 
horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146, 3235-6172, 3235-6173 ou 3235-6168. Os Editais 
do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br.
Processo Administrativo nº 8.250/2017 - DAE
Pregão Eletrônico nº 128/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de chapas, ferros cantoneira, chato, mecânico e redondo; rebolo de widea; tela 
alambrado e artística; tubo em aço carbono circular, quadrado e retangular; tubo em aço galvanizado; 
perfil cadeirinha e veneziana; perfil viga “U” simples e enrijecido; batente em aço; dobradiça; trinco 
e roldanas, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Data de recebimento das propostas: até 12/09/2018, às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 12/09/2018, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 12/09/2018, às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Dhyego Palácios Bonifácio
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

EXTRATO DO 2º APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 027/2016 
Processo nº 4987/2016 – Pregão Presencial nº 011/2016.
Contratante: EMDURB – Contratada: SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTÕES, SERVIÇOS DE 
CADASTRO E COBRANÇA LTDA  EPP.
Objeto: CONTRATANTE E A CONTRATADA, de comum acordo, conforme previsto no art. 65, § 8º da Lei 
Federal nº 8.666/93 e cláusula 3.16 do Contrato em epígrafe, considerando a expedição do Ato Normativo 
da EMDURB nº 004/2018, que alterou o valor do vale alimentação fornecido aos seus funcionários a 
partir de 01/03/2018, uma vez que estas são estimadas podendo ocorrer sua variação, pactuam o reajuste 
no valor do vale compra, passando de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais) para R$ 451,00 (quatrocentos 
e cinquenta e um reais) para funcionários e de R$ 273,34 (duzentos e sessenta e três reais e trinta e quatro 
centavos) para R$ 300,66 (trezentos reais e sessenta e seis centavos) para estagiários. Face ao reajuste, será 
majorado no contrato o valor estimado de R$ 119.261,06 (cento e dezenove mil, duzentos e sessenta e um 
reais e seis centavos), para suprir o valor dos vales alimentação até o final da vigência contratual. Os valores 
referentes a este apostilamento serão suportados pela EMDURB através da dotação e reserva orçamentária 
nº 88/2018.
Continuam em vigor as demais cláusulas contidas no contrato que não foram objeto do presente ou outro 
Apostilamento.
Assinado: 16/08/2018
Bauru, 28 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 094/18
Processo nº 6118/18 – Pregão Registro de Preços nº 048/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: RECICLE-JÁ COMERCIAL EIRELI ME.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de sacos de lixo, destinados a atender a Gerência de Limpeza Pública – GLP, a Gerência de Manutenção 
Predial e Modais - GMPM e a Gerência de Necrópoles e Funerária - GNF da EMDURB, na manutenção 
da limpeza com a destinação adequada dos resíduos e na exumação dos corpos, no município de Bauru, 
conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
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AMPLA PARTICIPAÇÃO

Item Qte total
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário Valor Total

03 150
Pct 
com 
100

Saco Plástico 50 litros, 
largura 63cm x 80cm altura 
mínima, com gramatura 
mínima de 0,10mm.

MPC 
Modelo: 50 

litros
R$ 23,50 R$ 3.525,00

06 60
Pct 
com 
100

Saco Plástico para 
exumação, largura 75cm 
x 105cm de altura mínima, 
com gramatura mínima 
0,20mm, exceto na cor 
preta.

MPC 
Modelo: 
Exum

R$ 78,50 R$ 4.710,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 8.235,00 (Oito mil duzentos e trinta e cinco reais)

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
RESERVA DE COTA A ME E EPP

Item Qte total
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

Unitário
Valor 
Total

03 50
Pct 
com 
100

Saco Plástico 50 litros, 
largura 63cm x 80cm altura 
mínima, com gramatura 
mínima de 0,10mm.

MPC 
Modelo: 50 

litros
R$ 23,50 R$ 

1.175,00

06 20
Pct 
com 
100

Saco Plástico para 
exumação, largura 75cm x 
105cm de altura mínima, com 
gramatura mínima 0,20mm, 
exceto na cor preta.

MPC 
Modelo: 
Exum

R$ 78,50 R$ 
1.570,00

VALOR TOTAL GLOBAL R$ 2.745,00 (Dois mil setecentos e quarenta e cinco reais)

VALOR TOTAL GERAL (AMPLA 
PARTICIPAÇÃO + COTA 

RESERVADA)
R$ 10.980,00 (Dez mil novecentos e oitenta reais)

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 20/08/2018
Bauru, 28 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/18
Processo nº 1936/18 – Pregão Registro de Preços nº 016/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: D C N UNIFORMES E SERVIÇOS EIRELI.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
DE UNIFORMES, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

7 – Calça operacional poliéster “unissex” na cor azul royal. Quantidade Total: 975 

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

07 975 un. STYLLUS R$ 44,10 R$ 42.997,50

8 – Calça operacional “unissex” na cor azul royal. Quantidade Total: 1.126

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

08 1.126 un. STYLLUS R$ 48,90 R$ 55.061,40
VALOR TOTAL R$ 98.058,90

Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA ME/EPP

7 – Calça operacional poliéster “unissex” na cor azul Royal. Quantidade Total: 325

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

07 325 un. STYLLUS R$ 44,10 R$ 14.332,50

8 – Calça operacional “unissex” na cor azul royal. Quantidade Total: 374

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

08 374 un. STYLLUS R$ 48,90 R$ 18.288,60

14 – Camisa social VIGILANTE – Manga curta, Quantidade Total: 29

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

14 29 un. STYLLUS R$ 54,50 R$ 1.580,50
17 – Camiseta polo mangas longas com punho – ROTATIVO – cor amarelo-canário. Quantidade Total: 54

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

17 54 un. STYLLUS R$ 36,00 R$ 1.944,00

VALOR TOTAL R$ 36.145,60
VALOR TOTAL GERAL (AMPLA PARTICIPAÇÃO + COTA 

RESERVADA) R$ 134.204,50

Empresa classificada em 2º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA ME/EPP

3 – Boné tipo Militar EMDURB. Quantidade 25 peças

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

03 25 un. STYLLUS R$ 19,00 R$ 475,00

4 – Boné tipo Militar GOT. Quantidade 20 peças

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

04 20 un. STYLLUS R$ 19,00 R$ 380,00

5 – Boné tipo Militar. Quantidade 20 peças

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

05 20 un. STYLLUS R$ 19,00 R$ 380,00

6 – Boné tipo Militar VIGILANTE. Quantidade 12 peças

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

06 12 un. STYLLUS R$ 19,00 R$ 228,00

13 - Camisa social GOT – Manga curta. Quantidade Total: 41

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

13 41 un. STYLLUS R$ 50,00 R$ 2.050,00

18 – Colete de sinalização refletivo. Quantidade 25 peças

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

18 25 un. STYLLUS R$ 37,99 R$ 949,75

Empresa classificada em 3º lugar para os itens abaixo:
COTA RESERVADA ME/EPP

9 – Calça social corte feminino cor cinza escuro. Quantidade Total: 48

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

09 48 un. STYLLUS R$ 48,90 R$ 2.347,20

10 – Calça social masculina cor cinza escuro. Quantidade Total: 73

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

10 73 un. STYLLUS R$ 45,80 R$ 3.343,40

12 – Camisa social MOTORISTA – Manga curta. Quantidade Total: 98

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

12 98 un. STYLLUS R$ 43,40 R$ 4.253,20

20 - Jaqueta GOT. Quantidade Total: 10

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

20 10 un. STYLLUS R$ 129,90 R$ 1.299,00

21 – Jaqueta ROTATIVO. Quantidade Total: 10

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

21 10 un. STYLLUS R$ 129,90 R$ 1.299,00

22 – Jaqueta. Quantidade Total: 6

Item Qte total
Estimada Un. Marca Valor Unitário Valor Total

22 6 un. STYLLUS R$ 129,90 R$ 779,40

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 20/08/2018
Bauru, 28 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial – Registro de Preços nº 029/2018 – Processo nº 4034/2018
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o julgamento e a classificação havidos, foram 
devidamente adjudicados e homologados pelo Presidente da EMDURB a empresa BELARIS ALIMENTOS 
LTDA – EPP, para o item único das Cotas Principal e Reservada.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual fornecimento 
e entrega de pães de leite, conforme especificação abaixo descrita:
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COTA PRINCIPAL

Item Qtde Un. Descrição Valor 
Unitário Marca Valor Total

Único 9.918 Kg Fornecimento e entrega de 
pão de leite R$ 6,90 KiPão R$ 68.434,20

VALOR ESTIMADO COTA PRINCIPAL R$ 68.434,20
COTA RESERVADA

Item Qtde Un. Descrição Valor 
Unitário Marca Valor Total

Único 3.306 Kg Fornecimento e entrega de 
pão de leite R$ 6,90 KiPão R$ 22.811,40

VALOR ESTIMADO COTA RESERVADA R$ 22.811,40
VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 91.245,60

Estimativa para 12 (doze) meses.
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil da emissão da nota fiscal.
Assinado em: 27/08/2018.
Bauru, 28 de Agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Publicada em 25/08/2018, onde se lê:
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056258
Processo Nº 4472/16- Pregão Presencial 010/16
Contratante: EMDURB …..
Leia-se:
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 056258
Processo nº 4472/16   -   Pregão Presencial  nº 010/16
Contratante: EMDURB 
Compromissária: ASSISTÊNCIA MEDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
Objeto: 754.9995 M.O. Plano de saúde (Mensalidade)
Valor Total: R$ 119.795,77
Condições de Pagamento: 15 dias após o recebimento da fatura 
Assinatura: 17/08/2018
Bauru, 28 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 058/2018
Processo nº 2428/18 – Pregão Registro de Preços nº 018/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: VALE VERDE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE URNAS 
LTDA.
Objeto: O objeto da presente licitação tem como finalidade o registro de preços para eventual aquisição de 
URNAS FUNERÁRIAS, conforme especificação abaixo descrita:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO Marca Valor 
unitário Valor Total

1 45 un.

Urna Assistencial Infantil 0,50 cm
Urna modelo sextavado, sem visor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus revestida 
em chapa dura e tampo em chapa dura com 
aplicação em silk-screen. Quatro (04) alças 
fixas tipo zincada e duas (02) chavetas fixando 
a tampa. 
Acabamento interno: TNT branco, babado e 
travesseiro solto. 
Acabamento externo: na cor branco fosco.

VV R$ 124,30 R$ 
5.593,50

8 240 un.

Urna Assistencial Tamanho 1,90m
Urna modelo sextavado, sem visor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus e tampo 
em chapa dura com aplicação em silk screen. 
Seis (06) alças duras fixas e quatro (04) 
chavetas fixando a tampa.
Acabamento interno: forração somente caixa 
em TNT branco, babado e travesseiro solto;
Acabamento externo: Castanho com verniz.

VV R$ 122,00 R$ 
29.280,00

11 4 un.

Urna Assistencial Tamanho EXG Alça Varão
Urna modelo sextavado, sem vizor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus e tampo 
em chapa dura, com aplicação em silk screen. 
Duas alças varão com suporte nas laterais 
e duas alças tipo varãozinho na cabeceira e 
pezeira e quatro (04) chavetas fixando a tampa.
Acabamento interno: Caixa forrada em TNT 
branco, babado de tecido e travesseiro solto;
Acabamento externo: Castanho com verniz.
Medidas especiais: Comprimento Interno: 
2,10m, Largura Interna: 0,80cm, Altura 
Interna: 0,50cm

VV R$ 500,00 R$ 
2.000,00

VALOR TOTAL R$ 36.873,50

COTA RESERVADA ME/EPP

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO Marca 
Valor 

unitário
Valor 
Total

1 15 un.

Urna Assistencial Infantil 0,50 cm
Urna modelo sextavado, sem visor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus revestida 
em chapa dura e tampo em chapa dura com 
aplicação em silk-screen. Quatro (04) alças 
fixas tipo zincada e duas (02) chavetas fixando 
a tampa. 
Acabamento interno: TNT branco, babado e 
travesseiro solto. 
Acabamento externo: na cor branco fosco.

VV R$ 124,30
R$ 

1.864,50

8 80 un.

Urna Assistencial Tamanho 1,90m
Urna modelo sextavado, sem visor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus e tampo 
em chapa dura com aplicação em silk screen. 
Seis (06) alças duras fixas e quatro (04) 
chavetas fixando a tampa.
Acabamento interno: forração somente caixa 
em TNT branco, babado e travesseiro solto;
Acabamento externo: Castanho com verniz.

VV R$ 122,00
R$ 

9.760,00

11 1 un.

Urna Assistencial Tamanho EXG Alça Varão
Urna modelo sextavado, sem vizor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus e tampo 
em chapa dura, com aplicação em silk screen. 
Duas alças varão com suporte nas laterais 
e duas alças tipo varãozinho na cabeceira e 
pezeira e quatro (04) chavetas fixando a tampa.
Acabamento interno: Caixa forrada em TNT 
branco, babado de tecido e travesseiro solto;
Acabamento externo: Castanho com verniz.
Medidas especiais: Comprimento Interno: 
2,10m, Largura Interna: 0,80cm, Altura 
Interna: 0,50cm

VV R$ 500,00 R$ 500,00

VALOR TOTAL R$ 12.124,50
VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL E RESERVADA) R$ 48.998,00

Quantidades estimadas para 12 (doze) meses. 
Vigência: 12 (doze)  meses a partir da sua assinatura.
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Assinada em 18/05/2018.
Bauru, 28 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 059/2018
Processo nº 2428/18 – Pregão Registro de Preços nº 018/18
Contratante: EMDURB – Compromissária: THB DISTRIBUIDORA DE URNAS MORTUÁRIAS EIRELI
Objeto: O objeto da presente licitação, tem como finalidade o registro de preços para eventual AQUISIÇÃO 
de urnas funerárias, conforme especificação abaixo descrita:
Empresa classificada em 1º lugar para os itens abaixo:

AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO Marca 
Valor 

unitário
Valor Total

2 38 un.

Urna Assistencial Infantil 0,60 cm
Urna modelo sextavado, sem visor. 
Caixa, tampa e fundo em madeira de 
pinus revestida em chapa dura e tampo 
em chapa dura com aplicação em silk-
screen. Quatro (04) alças fixas tipo 
zincada e duas (02) chavetas fixando a 
tampa. 
Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. 
Acabamento externo: na cor branco 
fosco.

THB R$ 89,00 R$ 3.382,00
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3 23 un.

Urna Assistencial Infantil 0,80 cm
Urna modelo sextavado, sem visor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus 
revestida em chapa dura e tampo em 
chapa dura com aplicação em silk-screen. 
Quatro (04) alças fixas tipo zincada e 
duas (02) chavetas fixando a tampa. 
Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. 
Acabamento externo: na cor branco 
fosco.

THB R$ 95,00 R$ 2.185,00

4 8 un.

Urna Assistencial Infantil 1,00 m
Urna modelo sextavado, sem visor. 
Caixa, tampa e fundo em madeira de 
pinus revestida em chapa dura e tampo 
em chapa dura com aplicação em silk-
screen. Quatro (04) alças fixas tipo 
zincada e duas (02) chavetas fixando a 
tampa. 
Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. 
Acabamento externo: na cor branco 
fosco.

THB
R$ 

104,00
R$ 832,00

5 8 un.

Urna Assistencial Infantil 1,20 m
Urna modelo sextavado, sem visor. 
Caixa, tampa e fundo em madeira de 
pinus revestida em chapa dura e tampo 
em chapa dura com aplicação em silk-
screen. Quatro (04) alças fixas tipo 
zincada e duas (02) chavetas fixando a 
tampa. 
Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. 
Acabamento externo: na cor branco 
fosco.

THB R$ 88,00 R$ 704,00

6 8 un.

Urna Assistencial Infantil 1,40 cm
Urna modelo sextavado, sem visor. 
Caixa, tampa e fundo em madeira de 
pinus revestida em chapa dura e tampo 
em chapa dura com aplicação em silk-
screen. Quatro (04) alças fixas tipo 
zincada e duas (02) chavetas fixando a 
tampa.
Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. 
Acabamento externo: na cor branco 
fosco.

THB
R$ 

105,00
R$ 840,00

7 8 un.

Urna Assistencial Infantil 1,60 cm
Urna modelo sextavado, sem visor. 
Caixa, tampa e fundo em madeira de 
pinus revestida em chapa dura e tampo 
em chapa dura com aplicação em silk-
screen. Quatro (04) alças fixas tipo 
zincada e quatro (04) chavetas fixando a 
tampa. 
Acabamento interno: TNT branco, 
babado e travesseiro solto. 
Acabamento externo: na cor branco 
fosco.

THB
R$ 

110,00
R$ 880,00

9 15 un.

Urna Assistencial Tamanho G
Urna modelo sextavado, sem visor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus e 
tampo em chapa dura com aplicação em 
silk screen. Oito (08) alças duras fixas e 
quatro (04) chavetas fixando a tampa.
Acabamento interno: forração somente 
caixa em TNT branco, babado e 
travesseiro solto;
Acabamento externo: Castanho com 
verniz.
Medidas: Comprimento Interno: 1,98m, 
Largura Interna: 0,57m, Altura Interna: 
0,36m

THB R$ 
175,00 R$ 2.625,00

10 4 un.

Urna Assistencial Tamanho XG Alça 
Varão
Urna modelo sextavado, sem vizor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus e 
tampo em chapa dura, com aplicação em 
silk screen. Duas alças varão com suporte 
nas laterais e duas alças tipo varãozinho 
na cabeceira e pezeira e quatro (04) 
chavetas fixando a tampa.
Acabamento interno: Caixa forrada 
em TNT branco, babado de tecido e 
travesseiro solto;
Acabamento externo: Castanho com 
verniz.
Medidas especiais: Comprimento 
Interno: 2,04m, Largura Interna: 0,68cm, 
Altura Interna: 0,45cm

THB R$ 
280,00 R$ 1.120,00

12 4 un.

Urna Assistencial Tamanho 2,10 
metros
Urna modelo sextavado, sem visor. Caixa, 
tampa e fundo em madeira de pinus e 
tampo em chapa dura, com aplicação de 
silk screen. Oito (08) alças duras fixas e 
quatro (04) chavetas fixando a tampa. 
Acabamento interno: Caixa forrada 
em TNT branco, babado de tecido e 
travesseiro solto.
Acabamento externo: Castanho com 
verniz.
Medidas especiais: Comprimento 
interno: 2,10m, Largura interna: 0,53cm, 
Altura interna: 0,35cm

THB R$ 
168,00 R$ 672,00

VALOR TOTAL R$ 13.240,00

Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir de sua assinatura.
Assinatura: 18/05/2018
Bauru, 28 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.

1ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei 
8.666/93
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/17
Pregão Presencial para Registro de Preço nº 024/2018 – Processo nº 3115/2018.
Contratante: EMDURB – Compromissária: WEST PARTS PEÇAS E LUBRIFICANTES EIRELI EPP. 
Objeto: Eventual AQUISIÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA, conforme especificação abaixo descrita:

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO MARCA V. UNIT.

01 030 Un.

Bomba Hidráulica P-50, bi-rotacional, 
flange SAE B 02 furos, eixo 7/8”, 13 
estrias, bomba 73 litros, entrada/saída 
lateral, flange 1.1/4”.

Hybel R$ 1.180,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 35.400,00

Quantidades estimadas para 12 (doze) meses. 
Condições de pagamento: 30 (trinta) dias da emissão da nota fiscal.
Assinada em 28/05/2018.
Bauru, 28 de agosto de 2018.
Presidente da EMDURB.
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