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PROJETO   DE   LEI   Nº   104/18
P. 23.624/15  Concede o prazo de 01 (um) ano de prorrogação para início das obras à empresa 
ANTEO OLIVATTO JUNIOR EIRELI – ME.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica concedido o prazo de 01 (um) ano a partir da publicação desta lei, para o início 

das obras da empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR EIRELI – ME, cuja área foi 
concedida em regime de Concessão de Direito Real de Uso pela Lei Municipal nº 
6.972, de 26 de setembro de 2.017.

Art. 2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
16, outubro, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de 
lei que, uma vez aprovado, ira conceder prazo para a empresa ANTEO OLIVATTO JUNIOR EIRELI – ME 
iniciar as obras pelas quais se obrigou,  sobre o terreno concedido pelo Município de Bauru, em regime de 
Concessão de Direito Real de Uso.
	 A	empresa	não	conseguiu	iniciar	as	obras	nos	prazos	concedidos,	apresentando	como	justificativa	
estar	passando	no	momento	por	uma	reestruturação	financeira.
 A solicitação de prazo recebeu parecer favorável do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal - CADEM, conforme Ata da reunião realizada no dia 12 de setembro de 2.018, encontrando-se 
em conformidade com o disposto no art. 15 da Lei Municipal nº 6.931, de 27 de junho de 2.017 e suas 
alterações.
 Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO    DE    LEI    Nº     105/18
P. 58.037/18 Dispõe sobre a organização do Sistema de Inovação do Município de Bauru e sobre 
medidas de incentivo à inovação tecnológica, à pesquisa científica e tecnológica, ao desenvolvimento 
tecnológico, à engenharia não-rotineira e à extensão tecnológica em ambiente produtivo no município de 
Bauru, e dá outras providências.
  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:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estabelece medidas de incentivo à inovação tecnológica e à pesquisa 
científica	 e	 tecnológica,	 proporcionando	 o	 desenvolvimento	 social,	 econômico	
e sustentável, e ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira, à 
informação tecnológica e à extensão tecnológica em ambiente produtivo ou social, 
visando alcançar a capacitação e o desenvolvimento tecnológico da indústria e do 
comércio instalados no município de Bauru, tornando-os cada vez mais competitivos, 
inclusive em nível internacional.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei considera-se:
I -  Agência de Fomento, Inovação e Competitividade: órgão ou entidade 

de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o 
fomento	 à	 inovação	 tecnológica,	 à	 pesquisa	 científica	 e	 tecnológica,	 ao	
desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira, à informação 
tecnológica e à extensão tecnológica em ambiente produtivo;

II -  Arranjos Produtivos Locais (APL): aglomeração de empresas, localizadas 
em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e mantêm 
vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e 
com outros atores locais, tais como governo, associações empresariais, 
instituições de crédito, ensino e pesquisa;

III -  Parques Tecnológicos: empreendimentos criados e geridos com o objetivo 
permanente de promover a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação 
tecnológica, estimular a cooperação entre instituições de pesquisa, 
universidades e empresas, e dar suporte ao desenvolvimento de atividades 
intensivas em conhecimento, nos termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 
02 de abril de 2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos 
- SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que 
institui e regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAI;

IV -  Incubadora de Empresas de Base Tecnológica: empreendimento que, 
por tempo limitado, oferece espaço físico para instalação de empresas e 
empreendimentos nascentes voltados ao desenvolvimento de produtos e 
processos intensivos em conhecimento, disponibiliza suporte gerencial e 
tecnológico, assim como outros serviços correlatos de valor agregado, com 
vista ao seu crescimento e consolidação, nos termos do Decreto Estadual 
nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques 
Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março 
de 2.014, que institui e regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAI;

V -  Centro de Inovação Tecnológica: empreendimento que concentra, integra 
e oferece um conjunto de mecanismos e serviços de suporte ao processo de 
inovação tecnológica das empresas, constituindo-se, também, em espaço 
de interação empresarial-acadêmica para o desenvolvimento de setores 
econômicos,	 nos	 termos	 do	 Decreto	 Estadual	 nº	 54.196,	 de	 02	 de	 abril	
de 2.009, que cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC 
- e do Decreto Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e 
regulamenta o Sistema Paulista de Inovação - SPAI;

VI -  Núcleo de Inovação Tecnológica: órgão técnico integrante de instituições 
científicas	e	tecnológicas	com	a	finalidade	de	gerir	sua	política	de	inovação,	
nos termos do Decreto Estadual nº 54.196, de 02 de abril de 2.009, que 
cria o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos - SPTEC - e do Decreto 
Estadual nº 60.286, de 25 de março de 2.014, que institui e regulamenta o 
Sistema Paulista de Inovação - SPAI;

VII -  Empresas de Base Tecnológica (EBT): pessoa jurídica de qualquer 
porte ou setor que tenha na inovação tecnológica os fundamentos de sua 
estratégia competitiva, por meio da aplicação sistemática e intensiva de 
conhecimentos	científicos	e	tecnológicos;

VIII -  Empresa de Pequeno Porte (EPP): empreendimento societário ou 
individual, em conformidade com o disposto na Lei Complementar Federal 
nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei Municipal 5.775, de 21 de 
setembro de 2.009; 

IX -  Microempreendedor Individual (MEI): pessoa natural caracterizada como 
Microempresa,	desde	que	não	possua	outra	atividade	econômica	e	que	não	
exerça	atividades	de	natureza	intelectual,	científica,	literária	ou	artística,	nos	
termos da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e 
Lei Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009;

X -  Microempresa (ME): empreendimento societário ou individual, nos termos 
da Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 e Lei 
Municipal nº 5.775, de 21 de setembro de 2.009 ;

XI-  Instituição Científica e Tecnológica (ICT): órgão ou entidade pública ou 
privada, sediada no município de Bauru, que tenha por missão institucional 
executar	atividades	ligadas	à	inovação	tecnológica,	à	pesquisa	científica	e	
tecnológica, ao desenvolvimento tecnológico, à engenharia não-rotineira e 
à extensão tecnológica em ambiente produtivo, atuando ou não na formação 
de recursos humanos;

XII -  Instituição de Ensino Superior (IES): universidades, faculdades e centros 
universitários;

XIII -  Instituição Municipal de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico e à Inovação:	 instituição	 que	 tem	 por	 finalidade	 apoiar	
projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 
científico	e	tecnológico;

XIV -  Escola de Ensino Técnico (EETec): instituição pública de ensino 
profissionalizante	vinculado	ao	ensino	médio	ou	não,	instalada	no	município	
de	Bauru,	que	ministre	cursos	técnico-profissionalizantes	voltados	ao	acesso	
do	mercado	de	trabalho,	tanto	para	estudantes	quanto	para	profissionais	que	
buscam	ampliar	suas	qualificações;
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XV - Inovação Tecnológica: introdução de novidade ou aperfeiçoamento no 
ambiente produtivo e/ou social que resulte em novos processos, produtos ou 
serviços, bem como em ganho de qualidade ou produtividade em processos, 
produtos ou serviços já existentes, visando ampliar a competitividade 
no mercado, bem como a melhoria das condições de vida da maioria da 
população e a sustentabilidade socioambiental;

XVI - Engenharia não-rotineira: atividade de engenharia diretamente relacionada 
a processos de inovação tecnológica;

XVII -  Propriedade Intelectual: conjunto de direitos que incidem sobre as 
criações	 humanas,	 relativas	 às	 obras	 literárias,	 artísticas	 e	 científicas;	
às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas 
executantes; aos fonogramas e às emissões de radiodifusão; às invenções 
em	 todos	 os	 domínios	 da	 atividade	 humana;	 às	 descobertas	 científicas;	
aos desenhos e modelos industriais; às marcas industriais, comerciais e 
de	serviço,	bem	como	às	firmas	comerciais	e	denominações	comerciais;	à	
proteção contra a concorrência desleal e todos os outros direitos inerentes à 
atividade	intelectual	nos	domínios	industrial,	científico,	literário	e	artístico;

XVIII -  Serviços Técnicos Especializados: serviços laboratoriais de aferição 
e calibração, dosagens, determinações e testes de desempenho para 
qualificação	 de	 produtos	 e	 processos	 industriais,	 padronizados	 e	
fundamentados em normas técnicas ou procedimentos sistematizados;

XIX -  Sistema de Inovação: conjunto de organizações institucionais e empresariais 
que, em dado território, interagem entre si e despendem recursos para a 
realização de atividades orientadas à geração, difusão e aplicação de 
conhecimentos	científicos	e	tecnológicos	que	proporcionem	processos,	bens	
e serviços inovadores;

XX -  Criação: invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de 
computador,	 topografia	 de	 circuito	 integrado,	 nova	 cultivar	 ou	 cultivar	
essencialmente derivada ou qualquer outro desenvolvimento tecnológico 
obtido por um ou mais criadores, que gere ou possa gerar novo processo, 
produto, serviço ou aperfeiçoamento incremental;

XXI -  Criação protegida: toda criação humana protegida por direitos estabelecidos 
na Lei Federal nº 9.279, de 14 de maio de 1.996;

XXII -  Criador: pesquisador que seja inventor, obtentor ou autor de criação;
XXIII -  Inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo ou emprego 

público, que seja inventor, obtentor ou autor de criação;
XXIV -  Fundação de apoio: fundação de direito privado instituída nos termos do 

art.	44,	inciso	III,	do	Código	Civil,	com	a	finalidade	de	dar	apoio	a	projetos	
de pesquisa, ensino e extensão, projetos de desenvolvimento institucional, 
científico,	 tecnológico	e	projetos	de	estímulo	à	 inovação	de	 interesse	das	
ICTs,	cadastrada	na	Secretaria	Municipal	de	Desenvolvimento	Econômico,	
Turismo e Renda de Bauru.

CAPÍTULO II
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Art.	3º		 O	Executivo	Municipal	promoverá	o	desenvolvimento	científico,	tecnológico	e	de	
inovação no município de Bauru, com vistas:
I -  à melhoria das condições de vida de sua população, notadamente no que se 

refere aos padrões de saúde, educação, habitação, transporte e ambiente;
II	-		 ao	 fortalecimento	e	à	ampliação	da	base	 técnico-científica	do	Município,	

constituída por entidades de ensino, pesquisa e prestação de serviços 
técnicos especializados e por unidades de produção de bens e serviços de 
elevado conteúdo tecnológico;

III -  ao incentivo a inclusão social através da criação de empregos e renda no 
âmbito	do	Município,	mediante	o	aumento	e	a	diversificação	das	atividades	
econômicas	que	tenham	por	base	a	geração	e	a	aplicação	de	conhecimento	
técnico	e	científico;

IV -  ao aprimoramento das condições de atuação do poder público municipal, 
notadamente	 no	 que	 se	 refere	 à	 identificação	 e	 ao	 equacionamento	 das	
necessidades urbanas e rurais e ao aproveitamento das potencialidades do 
Município.

Art.	4º		 Na	promoção	da	inovação	e	do	desenvolvimento	científico	e	tecnológico,	o	Município	
de	Bauru	propiciará	apoio	financeiro	e	institucional	a	projetos	e	programas	voltados	à	
sistematização,	à	geração,	à	absorção	e	à	transferência	de	conhecimentos	científicos	
e tecnológicos, notadamente aqueles relacionados com:
I -  a capacitação de pessoas;
II -  a realização de estudos técnicos;
III	-		 a	realização	de	pesquisas	científicas;
IV -  a realização de projetos de desenvolvimento tecnológico;
V -  a criação e a adequação de infraestrutura de apoio a empreendimentos de 

base tecnológica;
VI	-		 a	divulgação	de	informações	técnico-científicas;
VII -  a realização de projetos para o incremento de incubadoras empresariais, 

tecnológicas e parques tecnológicos;
VIII -  o apoio e o assessoramento para o ensino e as atividades de ciências dos 

níveis de ensino fundamental e médio no município de Bauru;
IX	-		 a	 realização	 de	 eventos	 científicos	 e	 técnicos	 voltados	 à	 tecnologia	 da	

informação, empreendedorismo e inovação tecnológica, organizados por 
instituições públicas e privadas.

CAPÍTULO III
DO SISTEMA DE INOVAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAURU

Art. 5º  Fica instituído o Sistema de Inovação do Município de Bauru, a ser regulamentado 
por decreto do Poder Executivo, com o objetivo de incentivar o desenvolvimento 
sustentável do Município pela inovação tecnológica, estimulando projetos e 
programas especiais, articulados com os setores público e privado.

Parágrafo único.  Poderão integrar o Sistema de Inovação do Município de Bauru, órgãos públicos e 
entidades públicas e privadas localizados ou com representações no Município, cujas 
atividades contribuam para o objetivo de incentivar o desenvolvimento sustentável 
do Município pela inovação tecnológica.

Art. 6º O Município apoiará a cooperação entre o Sistema de Inovação do Município de 
Bauru e instituições públicas de pesquisa e de inovação tecnológica da União, 
do Estado e de outros municípios para atrair empresas que promovam inovação 
tecnológica,	 desenvolvimento	 científico	 e	 tecnológico,	 incubadoras,	 parques	
tecnológicos	e	outras	entidades	de	pesquisa	científica	e	tecnológica.

CAPÍTULO IV
DO CONSELHO MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE BAURU

Art. 7º O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, 
organismo colegiado, consultivo e recursal de apoio ao Poder Executivo Municipal, é 
criado	com	a	finalidade	de	promover	a	discussão,	a	proposição	e	o	acompanhamento	
das políticas públicas de Ciência, Tecnologia e Inovação, de interesse do Município, 
bem	como	apoiar	e	incentivar	o	desenvolvimento	científico,	tecnológico	e	à	inovação,	
com vistas ao desenvolvimento sustentável do Município.

Art. 8º  Integram o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru, as 
pessoas a seguir descritas:
I -  1 (um) representante do Gabinete de Prefeito;
II -  2 (dois) representantes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

Econômico,	 Turismo	 e	 Renda	 que	 serão	 responsáveis	 pela	 articulação,	
estruturação e gestão do Conselho;

III - 1 (um)  representante da Secretaria Municipal da Educação;
IV -  1 (um)  representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
V -  2 (dois)  representante do Departamento de Tecnologia da Informação do 

Município de Bauru;
VI - 1 (um) representante da Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos;
VII -  3 (três) representantes das Instituições de Ensino Superior de Bauru - IES 

públicas, sediadas no município de Bauru;
VIII -  3 (três) representantes das Instituições de Ensino Superior de Bauru - IES 

privadas, sediadas no município de Bauru;
IX- 1 (um)  representante das Escolas de Ensino Técnico - EETec´s, sediadas no 

município de Bauru;
X-  2 (dois) representantes de associações de empresas de serviços de tecnologia 

da informação instaladas no município de Bauru;
XI -  2 (dois) representantes do Sistema S;
XII -  1 (um) representante do CIESP;
XIII-  1 (um) representante da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB;
XIV-  2 (duas) pessoas com notável conhecimento acerca dos  temas  descritos 

nesta Lei, que deverão ser indicados pelo Exmo.  Sr. Prefeito Municipal.
§ 1º  Os membros do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru 

deverão	preferencialmente	ser	portadores	de	comprovada	experiência	profissional,	
notadamente na administração, implantação ou execução de projetos e programas de 
desenvolvimento	científico	e	tecnológico.

§ 2º  Cada uma das instituições representadas que participem do Conselho Municipal de 
Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI deverá indicar um suplente para 
cada	membro	titular,	ficando	vedada	a	participação	de	uma	mesma	pessoa	para	mais	
de uma instituição, ainda que titular e suplente. 

Art. 9º O Conselho será nomeado por ato do Executivo no prazo máximo de 10 (dez) 
dias após o recebimento das indicações, sendo de 4 (quatro) anos o mandato dos 
Conselheiros, permitida uma única recondução, a critério do órgão ou entidade 
representada.

§ 1º  A perda do vínculo legal entre o representante e a respectiva entidade implicará na 
extinção concomitante de seu mandato, devendo ser indicado novo membro no prazo 
de 30 (trinta) dias.

§ 2º  As atividades exercidas pelos membros do Conselho Municipal de Ciência, 
Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI serão consideradas de relevante serviço 
público e, assim, serão exercidas gratuitamente, sem qualquer tipo de remuneração 
ou	gratificação.

§ 3º  Para permitir a renovação parcial do Conselho, os primeiros conselheiros nomeados 
terão o seu mandato diferenciado; após o cumprimento do primeiro mandato, todos 
exercerão mandatos iguais da seguinte forma:
I -   1/3 ( um terço) dos membros terão mandato de 02 (dois) anos, as pessoas 

descritas nos incisos I, II, V, VII, VIII, X, XI do art. 8º;
II -   2/3 ( dois terços) dos membros terão mandato de 04 (quatro) anos.

Art. 10 Compete ao Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru:
I	-		 analisar	 e	 opinar	 sobre	 os	 planos	 gerais	 e	 específicos	 relacionados	 ao	

desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Município de Bauru 
e sua aplicação no âmbito da Administração Pública Municipal, bem como 
colaborar com a política a ser por ela implantada nessa área, visando à 
qualificação	dos	serviços	municipais;

II	-		 identificar	as	necessidades	e	interesses	referentes	aos	assuntos	mencionados	
no inciso I deste artigo, na esfera municipal;

III	-		 indicar	 temas	 específicos	 da	 área	 da	 ciência,	 tecnologia	 e	 inovação	 que	
requeiram tratamento planejado;

IV -  cooperar na concepção, implantação e avaliação de políticas públicas da área 
da ciência, tecnologia e inovação, a partir de iniciativas governamentais ou 
em parceria com agentes privados, sempre preservando o interesse público;

V -  contribuir com as políticas públicas da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento	 Econômico,	 Turismo	 e	 Renda	 por	 meio	 de	 programas	
e instrumentos que promovam a transferência de tecnologias inovadoras 
e incrementais ao setor produtivo, com ênfase em médias, pequenas, 
microempresas, empresas de pequeno porte e no empreendedorismo social, 
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para a geração de postos de trabalho e renda;
VI -  incentivar a geração, difusão e a popularização do conhecimento, bem como 

das informações e novas técnicas na área da ciência, tecnologia e inovação;
VII -  propor ao Executivo Municipal os orçamentos e os planos anuais e 

plurianuais	de	ciência	e	tecnologia,	nos	quais	estarão	fixadas	as	diretrizes	e	
prioridades que nortearão as aplicações dos recursos do Fundo Municipal de 
Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI;

VIII -  elaborar seu regimento interno;
IX -  elaborar o Código de Conduta com normas aos processos operacionais para 

avaliação,	viabilidade	econômica	e	institucional	dos	trabalhos	e	projetos	a	
serem	financiados	pelo	Fundo	Municipal	de	Apoio	à	Ciência,	Tecnologia	e	
Inovação de Bauru - FACTI.

Art. 11 O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Bauru - COMTI disporá sobre a forma de sua organização e as condições de 
seu funcionamento, incluindo a destituição de mandato e os casos de substituição, 
impedimento e vacância, dentre outros assuntos pertinentes.

§ 1º  Serão constituídas, na forma prevista no Regimento Interno, as Comissões Técnicas 
que	forem	necessárias,	auxiliadas	pelos	representantes	das	comunidades	científicas	e	
tecnológicas.

§ 2º  O Regimento Interno do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Bauru - COMTI deverá ser aprovado pelos votos da maioria absoluta de seus 
membros e referendado por ato do Poder Executivo, o qual será editado em até 90 
(noventa) dias após a data da publicação da presente Lei.

Art. 12 O Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI 
manterá registro próprio e sistemático de seus atos de funcionamento, assegurada a 
publicidade	dos	mesmos,	por	meio	da	Imprensa	Oficial	do	Município.

Art. 13 O Executivo Municipal assegurará a organização e funcionamento do Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, fornecendo os 
meios necessários para a sua instalação e funcionamento com dotação orçamentária 
específica.

CAPÍTULO V
DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 

INOVAÇÃO DE BAURU - FACTI
Art. 14 Fica criado o Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 

Bauru	-	FACTI,	vinculado	à	Secretaria	Municipal	de	Desenvolvimento	Econômico,	
Turismo	e	Renda	com	a	finalidade	de	fomentar	a	inovação	tecnológica	no	Município	
e de incentivar as empresas nele instaladas a realizar investimentos em projetos 
de	 pesquisa	 científica,	 tecnológica	 e	 de	 inovação	 em	 consonância	 com	 a	 Política	
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação.

§ 1º  Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Bauru - FACTI serão aplicados na execução de projetos relacionados com 
o	 desenvolvimento	 científico	 e	 tecnológico,	 vedada	 sua	 utilização	 para	 custear	
despesas e encargos administrativos correntes de responsabilidade da Prefeitura do 
Município de Bauru ou de qualquer outra instituição, exceto quando previstas em 
projetos ou programas de trabalho de duração determinada.

§ 2º  Constituem receitas do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação 
de Bauru - FACTI:
I -  recursos decorrentes de acordos, ajustes, contratos e convênios celebrados 

com órgãos ou instituições de natureza pública, inclusive agências de 
fomento;

II -  convênios, contratos e doações realizados por entidades nacionais ou 
internacionais, públicas ou privadas;

III -  doações, auxílios, subvenções e legados, de qualquer natureza, de pessoas 
físicas ou jurídicas do país ou do exterior;

IV -  retorno de operações de crédito, encargos e amortizações, concedidos com 
recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - FACTI;

V -  recursos de empréstimos realizados com destinação para pesquisa, 
desenvolvimento e inovação tecnológica;

VI	-		 rendimentos	de	aplicação	financeira	dos	seus	recursos;
VII -  receitas diversas, auferidas na participação em projetos ou comercialização 

de empresas em que o município de Bauru for sócio, acionista etc.;
VIII -  Dotação consignada anualmente no orçamento municipal e as verbas 

adicionais que a Lei estabelecer;
IX - outras receitas que vierem a ser destinadas ao Fundo.

Art. 15  Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - FACTI poderão ser utilizados nas seguintes modalidades de apoio:
I	-		 auxílios	para	projetos	de	iniciação	técnico-científica	para	alunos	do	ensino	

médio,	educação	profissional	e	ensino	superior;
II	-		 auxílios	para	elaboração	de	teses,	monografias	e	dissertações	para	graduados	

e pós-graduados;
III -  auxílio a pesquisas e estudos para pessoas físicas e jurídicas;
IV	-		 auxílio	à	realização	de	eventos	técnicos	ou	científicos,	tais	como	encontros,	

seminários, feiras, exposições e cursos organizados por instituições públicas 
ou	privadas,	sem	fins	lucrativos;

V -  auxílio para obras, aquisição ou instalação de aparelhos e equipamentos de 
laboratório	e	implantação	ou	adaptação	de	infraestrutura	técnico-científica,	
localizadas no município de Bauru e de propriedade de entidades públicas 
ou	privadas	sem	fins	lucrativos;

VI -  auxílio para instalação e/ou manutenção de incubadoras de base 
tecnológicas.

§ 1º  Os recursos poderão ser concedidos sob a forma de apoio integrado e compreender 
uma ou mais modalidades, desde que necessárias à consecução de programa ou 
projeto	de	desenvolvimento	científico	e	tecnológico.

§ 2º  Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - FACTI somente poderão ser empregados em proposições que obedeçam 
ao inciso IX do art. 10, bem como as que apresentarem caráter inovador e mérito 
técnico-científico	compatível	com	sua	finalidade,	natureza	e	expressão	econômica,	
social e/ou cultural.

§	3º		 A	 avaliação	 do	 mérito	 técnico-científico,	 da	 pertinência	 socioeconômica	 dos	
projetos	e	da	capacitação	profissional	dos	proponentes	será	realizada	por	pessoas	de	
comprovada experiência no respectivo campo de atuação.

Art. 16 Os recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de 
Bauru - FACTI serão concedidos a pessoas físicas ou jurídicas que submeterem 
projetos	portadores	de	mérito	técnico-científico,	de	interesse	para	o	desenvolvimento	
da municipalidade, obedecidas as prioridades que vierem a ser estabelecidas pela 
Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, mediante contratos ou 
convênios,	nos	quais	estarão	fixados:
I -  os objetivos do projeto;
II	-		 o	cronograma	físico-financeiro;
III -  as condições de prestação de contas;
IV -  as responsabilidades das partes;
V -  as penalidades contratuais.

§ 1º  Somente poderão receber recursos àqueles proponentes que estiverem em situação 
regular perante o Município, o Estado e a União, aí incluídos o pagamento de 
impostos,	 as	 taxas	 e	 as	 demais	 obrigações	 fiscais,	 trabalhistas	 ou	 previdenciárias	
devidas, e que não tiverem pendências relativas a prestações de contas referentes a 
auxílios	ou	financiamentos	concedidos	pelo	Fundo	Municipal	de	Apoio	à	Ciência,	
Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI.

§ 2º  A regulamentação das demais condições de acesso aos recursos do Fundo Municipal 
de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI e as normas que 
regerão a sua operação, inclusive a unidade responsável por sua gestão, serão 
definidas	em	ato	do	Poder	Executivo	Municipal,	com	base	em	proposta	oriunda	do	
Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - COMTI, a ser 
encaminhada até sessenta (60) dias após a sua instalação.

Art. 17 A concessão de recursos do Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e 
Inovação	 de	 Bauru	 -	 FACTI,	 obsevada	 a	 legislação	 financeira	 e	 administrativa	
poderá ser feita por meio de:
I	-		 apoio	financeiro	não	reembolsável,	para	 instituições	públicas	ou	privadas	

sem	fins	lucrativos;
II	-		 apoio	financeiro	reembolsável;
III	-		 financiamento	de	risco;
IV -  participação societária.

Art.	18	 Os	beneficiários	de	recursos	previstos	nesta	Lei	farão	constar	o	apoio	recebido	do	
Fundo Municipal de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI 
quando da divulgação dos projetos e das atividades e dos respectivos resultados, 
conforme normas a serem editadas.

Art.	19	 Os	resultados	ou	ganhos	financeiros	resultantes	da	comercialização	dos	direitos	sobre	
conhecimentos, produtos e processos que porventura venham a ser gerados em razão 
da execução de projetos e atividades levadas a cabo com recursos do Município, 
serão revertidos total ou parcialmente em favor do Fundo Municipal de Apoio à 
Ciência,	Tecnologia	e	Inovação	de	Bauru	-	FACTI,	de	acordo	com	o	que	especificar	o	
acordo, contrato ou convênio previamente estabelecido, e destinados às modalidades 
de apoio estipuladas no art. 16 desta Lei.

Art.	20	 Os	 recursos	 gerados	 por	 aplicações	 financeiras	 do	 Fundo	 Municipal	 de	 Apoio	
à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru - FACTI, a qualquer título, serão 
integralmente revertidos em favor deste Fundo.

CAPÍTULO VI
DO ESTÍMULO À PARTICIPAÇÃO DE EMPRESAS NO PROCESSO DE INOVAÇÃO 

TECNOLÓGICA
Art. 21 O Município, por meio de seus órgãos da administração pública direta ou indireta, 

incentivará a participação de empresas, grupos de empresas, cooperativas, arranjos 
produtivos e outras formas de produção, no processo de inovação tecnológica, 
mediante o compartilhamento de recursos humanos, materiais e de infraestrutura 
ou	a	concessão	de	apoio	financeiro,	a	serem	ajustados	em	convênios	ou	contratos	
específicos.

§	1º		 A	 concessão	 do	 apoio	 financeiro	 previsto	 no	 caput deste artigo implica, 
obrigatoriamente,	 a	 assunção	 de	 contrapartida	 pelo	 beneficiário,	 na	 forma	
estabelecida nos respectivos instrumentos jurídicos.

§ 2º  As condições e a duração da participação de que trata este artigo, bem como os 
critérios	para	compartilhar	resultados	futuros,	deverão	estar	definidos	nos	respectivos	
instrumentos jurídicos.

Art. 22 O Município, por meio de seus órgãos da administração pública direta ou indireta, 
incentivará a participação de empresas no processo de inovação tecnológica, bem 
como ações de empreendedorismo tecnológico e de criação de ambientes de inovação 
tecnológica e/ou social, inclusive incubadoras e parques tecnológicos.

Art. 23 O Município incentivará os esforços inovadores das empresas e cooperativas locais, 
por	ação	própria	ou	em	parceria	com	agências	de	fomento,	instituições	científicas	e	
tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica, instituições de apoio e outros órgãos 
promotores da ciência, tecnologia e inovação, visando a sua inserção no Sistema de 
Inovação	de	Bauru	a	serem	ajustados	em	acordos	específicos.

§ 1º  O Município envidará esforços para prover o acesso dos microempreendedores 
individuais, microempresas, empresas de pequeno porte e cooperativas aos 
mecanismos de fomento, propriedade intelectual e serviços técnicos especializados.

§ 2º  Poderão ser instituídas com ou sem parceiros públicos e/ou privados modalidades 
de incubadoras de empresas que estimulem o empreendedorismo inovador de base 
tecnológica.

Art. 24 Fica instituído o “Prêmio Bauru Inovação”, que poderá ser outorgado, anualmente, 
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pelo Prefeito, após análise e avaliação de metas atingidas e deliberadas pelo Conselho 
Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru – COMTI, a trabalhos 
realizados no âmbito municipal, em reconhecimento a pessoas, empresas e entidades 
que se destacarem, na forma disciplinada por decreto do executivo.

Art.	25	 O	Município	poderá	fomentar	a	inovação	mediante	a	concessão	de	incentivos	fiscais	
e	financeiros	com	vistas	à	consecução	dos	objetivos	estabelecidos	nesta	Lei.

CAPÍTULO VII
DOS POLOS TECNOLÓGICOS E DAS INCUBADORAS DE EMPRESAS DE BASE 

TECNOLÓGICA
Art. 26 Serão criados e instalados polos tecnológicos, como parte da estratégia do 

Município para incentivar os investimentos em inovação tecnológica, pesquisa 
científica	 e	 tecnológica,	 desenvolvimento	 tecnológico,	 engenharia	 não-rotineira,	
informação tecnológica e extensão tecnológica em ambiente produtivo que gerem 
novos	negócios,	 trabalho	 e	 renda	 e	 ampliem	a	 competitividade	 socioeconômica	 e	
as condições favoráveis ao desenvolvimento sustentável do município de Bauru e 
região, cabendo ao Município a sua manutenção.

Art.	27	 A	Secretaria	Municipal	de	Desenvolvimento	Econômico,	Turismo	e	Renda	é	o	órgão	
da Prefeitura Municipal de Bauru responsável pela gestão dos Polos Tecnológicos, 
devendo para isso realizar contrato de gestão com Organização Social, de preferência 
instalada na localidade, que demonstre em seus propósitos estar capacitada para 
desenvolver os programas, projetos e ações previstos para o Polo Tecnológico, 
considerando o interesse público.

Art. 28 O Município poderá apoiar Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica, como 
parte de sua estratégia para incentivar o empreendedorismo tecnológico e inovativo, 
nos termos desta Lei.

Parágrafo	único.		 A	definição	dos	organismos,	responsáveis	pela	gestão	desses	Ambientes	de	Inovação	
será	disciplinada	por	regulamentação	específica	do	Poder	Executivo	Municipal	de	
Bauru.

Art. 29 Poderão ser celebradas, no âmbito dos Polos Tecnológicos e das Incubadoras de 
Empresas de Base Tecnológica, parcerias e convênios com instituições de ensino 
locais e empresas, para capacitação especializada de mão de obra e atividades de 
extensão e estágios, mediante instrumento jurídico apropriado.

Art. 30 Fica o Executivo autorizado a outorgar Concessão de Uso ou Permissão de Uso 
de áreas públicas situadas nos Polos Tecnológicos, mediante instrumento jurídico 
apropriado, às pessoas jurídicas de direito público, interno ou externo, e de direito 
privado, inclusive as fundações e instituições, desde que a concessionária tenha 
por objeto a Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação visando o desenvolvimento de 
atividades	a	elas	relacionadas,	independentemente	de	lei	específica	a	cada	caso.

Art. 31 Aperfeiçoa-se em cada caso a Concessão de Uso ou Permissão de Uso a que se refere 
o artigo anterior com a lavratura de escritura pública de concessão, de que constem 
obrigatoriamente, sob pena de nulidade:
I -  o uso obrigatório a que se destina o imóvel concedido, contendo todas as 

especificações	necessárias;
II -  a impossibilidade do concessionário de alienar, alugar ou ceder o imóvel a 

terceiro sem autorização;
III -  os encargos do donatário e o prazo para seu cumprimento, sob pena de 

retrocessão	do	imóvel	ao	patrimônio	do	Município,	acrescidos	de	todas	e	
quaisquer	benfeitorias,	através	de	notificação	administrativa;

IV -  o prazo da concessão, mesmo que indeterminado;
V -  o valor mensal a ser pago ao poder público concedente, se for o caso;

CAPÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.	32	 Para	os	casos	de	 insuficiência	e	omissões	orçamentárias	poderão	ser	utilizados	os	
créditos adicionais suplementares e especiais, autorizadas por Lei e abertos por 
Decreto do Executivo.

Art. 33 A execução orçamentária das receitas processar-se-á através de obtenção de seu 
produto nas fontes determinadas pela Lei orçamentária.

Art. 34 As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, a serem estabelecidas pela Lei Orçamentária.

Art. 35 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÄO DE MOTIVOS =
16, outubro, 18

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto de 
Lei que cria a Lei de Inovação e Tecnologia do Município. 
 Desde a Constituição Federal de 1.988, os municípios assumiram mais atribuições e 
responsabilidades. Durante muitos anos, os esforços das administrações municipais foram concentrados na 
urgência em melhorar as condições de saúde, educação, segurança e infraestrutura nas cidades. Portanto, é 
recente a inclusão da promoção do desenvolvimento como prioridade na agenda municipal. 
 Hoje a Prefeitura tem papel preponderante no desenvolvimento como indutor de emprego e 
renda. Garantir um ambiente de negócios adequado transforma a vida do município; um trabalho que 
começa no Poder Executivo Municipal com planejamento e integração de ações.
 A inovação tecnológica, além de gerar emprego de alto padrão, torna todo o País mais 
competitivo, trazendo riqueza e renda a toda comunidade.
 Centros de pesquisa, universidades e empresas precisam de estímulo para que a inovação ocorra 
de forma plena.
 A Lei de Inovação tem o objetivo de incentivar a conexão entre universidades, centros de 
pesquisa e as empresas. Para isso são estabelecidos mecanismos que incentivam a cooperação para a 
produção	científica,	tecnológica	e	de	inovação.
 O presente Projeto de Lei de Inovação e Tecnologia municipal está em total consonância à 

Constituição Federal em seus artigos 24, X; 167, § 5º; 200; V, 213, § 2º; 218; 219 e 219-A, bem como à Lei 
Federal nº 10.973, de 02 de dezembro de 2.004 e Lei Complementar Estadual nº 1.049, de 19 de junho de 
2.008	que	dispõem	sobre	medidas	de	incentivo	à	inovação	tecnológica	e	à	pesquisa	científica	e	tecnológica.
 Referido Projeto de Lei visa a melhoria das condições de vida da população, conforme 
capítulo II - “Da Política Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação”; institui o “Sistema de Inovação 
do Município”; cria o “Conselho Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia”; possibilita a criação do 
“Fundo Municipal de apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação de Bauru” e estimula a participação das 
empresas no processo de Inovação Tecnológica. Todas medidas para formar um ecossistema de inovação e 
criação de um futuro Parque Tecnológico que abrigue as empresas de tecnologia e inovação, retendo nossa 
mão	de	obra	qualificada,	gerando	empregos	de	alto	nível,	além	de	aumentar	a	arrecadação	do	município.
 Destacamos que referido Projeto de Lei fora amplamente discutida pela Comissão Municipal 
Provisória de Tecnologia e Inovação e motivo de audiência pública no dia 7 de junho de 2.018 nessa Casa 
de Leis.
 Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO    DE    LEI    Nº    106/18
P. 61.898/18 Revoga a Taxa Única de Fiscalização de Estabelecimentos – TUFE e institui em 
substituição as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos decorrentes de exercício regular do poder de 
polícia e respectivo Documento Simplificado de Arrecadação.
  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 Ficam instituídas no Município, as Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos 

decorrentes	 do	 exercício	 regular	 do	 poder	 de	 polícia,	 consistente	 na	 fiscalização	
do cumprimento da legislação administrativa do uso e ocupação do solo urbano, 
da higiene, saúde, vigilância sanitária, meio ambiente, segurança, ordem ou 
tranquilidade pública, em razão da localização, instalação e funcionamento de 
estabelecimentos localizados no Município.

§ 1º As Taxas de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em 
Saúde, de Fiscalização de Localização e de Funcionamento e Taxa de Licenciamento 
Ambiental instituídas por esta Lei, substituem e revogam a Taxa Única de Fiscalização 
de Estabelecimentos prevista na Lei Municipal nº 5.771, de 21 de agosto de 2.009.

§	2º	 Fica	criado	o	regime	simplificado	e	unificado	para	arrecadação	das	taxas	previstas	
nesta	Lei	através	do	Documento	Simplificado	de	Arrecadação	–	DSA.

CAPÍTULO I
DAS NORMAS COMUNS ÀS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO PREVISTAS NESTA LEI

Art.	2º	 As	 atividades	 permanentes	 de	 controle,	 vigilância	 ou	 fiscalização,	 para	 efeito	 de	
caracterizar a ocorrência do fato gerador das Taxas previstas nesta Lei, considerar-
se-ão presentes com a prática, pelos órgãos municipais competentes, de atos 
administrativos	de	prevenção,	observação	ou	repressão,	necessários	à	verificação	do	
cumprimento das normas a que se refere o art. 1º da presente Lei.

§ 1º São irrelevantes para a caracterização do estabelecimento as denominações de sede, 
filial,	 agência,	 sucursal,	 escritório	 de	 representação	 ou	 contato,	 depósito,	 caixa	
eletrônica,	cabina,	quiosque,	barraca,	banca,	“stand”,	“outlet”,	ou	quaisquer	outras	
que venham a ser utilizadas. 

§ 2º A circunstância de a atividade, por sua natureza, ser exercida, habitual ou 
eventualmente, fora do estabelecimento, não o descaracteriza como estabelecimento 
para	fins	de	incidência	da	Taxa.

§ 3º Nas hipóteses de atividades eventuais, provisórias ou esporádicas, a Taxa será devida 
por evento.

Art. 3º Considera-se estabelecimento, para os efeitos desta Lei, o local onde são exercidas, 
de modo permanente ou temporário, as seguintes atividades:
I - de comércio, indústria, agropecuária ou prestação de serviços em geral;
II - desenvolvidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, 

culturais ou religiosas;
III	-	 decorrentes	do	exercício	de	profissão,	arte	ou	ofício.

Parágrafo único. São também considerados estabelecimentos:
I - a residência de pessoa física, quando de acesso ao público em razão do 

exercício	de	atividade	profissional;
II - o local onde forem exercidas atividades de diversões públicas de natureza 

itinerante.
Art. 4º A existência de cada estabelecimento é indicada pela conjugação, parcial ou total, 

dos seguintes elementos:
I - manutenção de pessoal, material, mercadorias, veículos, máquinas, 

instrumentos ou equipamentos; 
II - estrutura organizacional ou administrativa; 
III - inscrição nos órgãos previdenciários; 
IV	-	 indicação	como	domicílio	fiscal	para	efeito	de	outros	tributos;	
V - permanência ou ânimo de permanecer no local para o exercício da 

atividade, exteriorizada através da indicação do endereço em impresso, 
formulário, correspondência, site na internet, propaganda ou publicidade, 
contrato de locação do imóvel, ou em comprovante de despesa com 
telefone, energia elétrica, água ou gás.

Art.	5º	 Considera-se	autônomo	cada	estabelecimento	do	mesmo	titular.
§ 1º Para efeito de incidência das Taxas de Fiscalização das áreas de saúde, meio ambiente 

e posturas, consideram-se estabelecimentos distintos: 
I - os estabelecimentos comerciais e industriais que, embora no mesmo local 

e com idêntico ramo de atividade, ou não, sejam explorados por diferentes 
pessoas físicas ou jurídicas; 

II - os que, embora com idêntico ramo de atividade e sob a mesma 
responsabilidade, estejam situados em locais distintos, ainda que na 
mesma	via,	logradouro,	área	ou	edificação.
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§ 2º O disposto no § 1º, inciso I, deste artigo, não se aplica ao estabelecimento utilizado 
por prestadores de serviços legalmente regulamentados que atuem na mesma carreira 
profissional	ou	em	áreas	interligadas.

§ 3º Na hipótese do § 2º, as respectivas taxas serão devidas uma única vez por ano, sendo 
todos	os	profissionais	solidariamente	responsáveis	pelo	seu	pagamento.

Art. 6º  A incidência e o pagamento das referidas Taxas constantes desta Lei, independem:
I - do cumprimento de quaisquer exigências legais, regulamentares;
II - da licença, autorização, permissão ou concessão, outorgadas pela União, 

Estado ou Município; 
III	-	 da	finalidade	ou	do	resultado	econômico	da	atividade;
IV - do efetivo exercício da atividade ou da efetiva exploração do 

estabelecimento;
V - do caráter permanente, provisório, esporádico ou eventual da atividade 

exercida no estabelecimento.
Art. 7º Não estão sujeitos à incidência das respectivas Taxas previstas nesta Lei:

I -  as pessoas físicas sem estabelecimento, assim consideradas as que 
exerçam atividades em suas próprias residências, neste Município, desde 
que não abertas ao público em geral;

II - as pessoas físicas ou jurídicas, ressalvada a incidência em relação ao 
estabelecimento próprio, com relação exclusivamente às atividades de 
prestação de serviços executadas no estabelecimento dos respectivos 
tomadores; 

III - os prestadores de serviços tratados nos §§ 2º e 3º do art. 5º desta Lei.
Art. 8º  Contribuinte das Taxas previstas nesta Lei e respectivos anexos é a pessoa física 

ou jurídica que explore estabelecimento situado no Município, para o exercício de 
quaisquer	das	atividades	 relacionadas	no	art.	3°	desta	Lei	e	sujeitas	à	fiscalização	
pelo exercício do poder de polícia.

Art. 9º São solidariamente responsáveis pelo pagamento das Taxa:
I - as pessoas físicas e jurídicas que promovam ou patrocinem quaisquer 

formas de eventos, tais como: espetáculos desportivos, de diversões 
públicas, feiras e exposições, em relação à atividade promovida ou 
patrocinada, como também em relação a cada barraca, “stand” ou 
assemelhados, explorados durante a realização do evento;

II - as pessoas físicas e jurídicas que, a qualquer título, explorem 
economicamente os imóveis destinados a shopping centers, hipermercados, 
centros de lazer e similares, quanto às atividades provisórias, esporádicas 
ou eventuais exercidas no local;

III - o proprietário, o locador ou o cedente de espaço em bem imóvel, onde são 
exercidas quaisquer das atividades previstas no art. 4° da presente Lei;

IV - o locador dos equipamentos ou utensílios usados na prestação de serviços 
de diversões públicas;

V -  os prestadores de serviços previstos nos §§ 2º e 3º do art. 5º desta Lei.
CAPÍTULO II

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE 
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - TAVS

Art. 10 A Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos Sujeitos às Ações de Vigilância em 
Saúde – doravante denominada Taxa de Ações de Vigilância em Saúde – TAVS 
é	 devida	 pelo	 exercício	 regular	 do	 poder	 de	 polícia	 consistente	 na	 fiscalização	
do cumprimento da legislação na área da saúde e vigilância sanitária de locais, 
estabelecimentos e serviços de interesse à saúde pública alvos de vigilância em saúde 
e sujeitos a cadastros e/ou licenças desta.

Art. 11 O fato gerador da Taxa de Ações de Vigilância em Saúde - TAVS prevista neste 
capítulo, considera-se ocorrido:
I - na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao 

primeiro ano, e também nos casos de atividades temporárias, eventuais, 
esporádicas ou provisórias;

II - em 1º (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes.
III - excepcionalmente no exercício de 2.019, considerar-se-á ocorrido o fato 

gerador da taxa em 1º de abril do mesmo ano calendário.
Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência 

correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência;
Art. 12 O Contribuinte das Taxas prevista neste Capítulo é a pessoa física ou jurídica que 

explore estabelecimento situado no Município, para o exercício de quaisquer das 
atividades	 relacionadas	 no	 art.	 3°	 desta	 Lei	 e	 sujeitas	 à	 fiscalização	 em	 ações	 de	
vigilância à saúde, conforme legislação sanitária vigente.

Art. 13 A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde TAVS, é o custo 
estimado do exercício do poder de polícia municipal em relação área ocupada do 
estabelecimento, considerando a atividade desenvolvida, de baixo risco ou alto risco.

§ 1º A Taxa de Ações em Vigilância à Saúde será calculada em conformidade com o 
Anexo II desta Lei.

§ 2º O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal de 
Saúde é calculado em função das despesas necessárias aos serviços vinculados para 
a	fiscalização.

§ 3º Os contribuintes são enquadrados conforme baixo ou alto risco, em conformidade 
com determinações das legislações sanitárias federal e estadual. 

CAPÍTULO III
DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO - TLF

Art. 14  A Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento – TLF, fundada no 
poder de polícia do Município, concernente ao ordenamento das atividades urbanas 
tem	 como	 fato	 gerador	 a	 fiscalização	 por	 ele	 exercida	 sobre	 a	 localização	 de	
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços, bem como sobre 
o seu funcionamento em observância à legislação de uso e ocupação do solo urbano, 
segurança, ordem e tranquilidade pública e às posturas municipais.

Art. 15  O fato gerador da  Taxa de Fiscalização de Localização e de Funcionamento – TLF 

prevista neste capítulo,  considera-se ocorrido:
I -  na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao 

primeiro ano, e também nos casos de atividades temporárias ou eventuais, 
esporádicas ou provisórias;

II - em 1º (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes;
III - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se-á ocorrido o fato 

gerador da taxa em 1º de abril do mesmo ano calendário.
Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência 

correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência.
Art. 16  O Contribuinte das Taxas prevista neste Capítulo é a pessoa física ou jurídica que 

explore estabelecimento situado no Município, para o exercício de quaisquer das 
atividades	 relacionadas	 no	 art.	 3°	 desta	 Lei	 e	 sujeitas	 à	 fiscalização,	 sujeitas	 ao	
exercício ou à prática de atos do poder público municipal em razão de localização, 
instalação ou funcionamento das atividades.

Art. 17  A base de cálculo da Taxa de Licença de Localização de Funcionamento – TLF, é o 
custo estimado do exercício do poder de polícia municipal em relação a área ocupada 
do estabelecimento. 

§ 1º  A Taxa de Licença de Localização de Funcionamento – TLF, será calculada em 
conformidade com o Anexo II desta Lei.

§ 2º  O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal 
de Planejamento é calculado em função das despesas necessárias aos serviços 
vinculados	para	a	fiscalização	de	que	trata	este	Capítulo.

CAPÍTULO IV
DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL - TLA

Art. 18 A Taxa de Licenciamento Ambiental – TLA é devida em razão do exercício do poder 
de	polícia	das	atividades	e	estabelecimentos	sujeitos	à	fiscalização	e	licenciamento	
ambiental nos termos das legislações reguladoras vigentes.

Parágrafo único. O valor da Taxa de Licenciamento Ambiental – TLA, corresponde ao custo do 
exercício do poder de polícia no procedimento de licenciamento ambiental, nas 
fases de licença, operação e renovação anual, sendo a receita vinculada às despesas 
efetuadas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente com o procedimento de 
licenciamento ambiental.

Art. 19  A base de cálculo da Taxa de Ações em Vigilância em Saúde - TAVS, é o custo 
estimado do exercício do poder de polícia municipal em relação à área ocupada do 
estabelecimento.

§ 1º A Taxa de Ações em Vigilância em Saúde - TAVS, será calculada em conformidade 
com o Anexo II desta Lei.    

§ 2º O custo em relação à área do estabelecimento apurado pela Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente é calculado em função das despesas necessárias aos serviços 
vinculados	para	a	fiscalização	de	que	trata	este	Capítulo.

Art. 20 O fato gerador da Taxa de Licenciamento Ambiental TLA, prevista neste capítulo, 
considera-se ocorrido:
I - na data de início de funcionamento do estabelecimento, relativamente ao 

primeiro ano, e também nos casos de atividades temporárias ou eventuais, 
esporádicas ou provisórias;

II - em 1º (primeiro) de janeiro de cada exercício, nos anos subsequentes;
III - excepcionalmente no exercício de 2.019 considerar-se-á ocorrido o fato 

gerador da taxa em 1º de abril do mesmo ano calendário.
Parágrafo único. A mudança do ramo de atividade do estabelecimento não exclui a incidência 

correspondente à atividade anterior, no exercício da ocorrência.
CAPÍTULO V

DOCUMENTO SIMPLIFICADO DE ARRECADAÇÃO
DO LANÇAMENTO E ARRECADAÇÃO DAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE 

ESTABELECIMENTOS SUJEITOS ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE, TAXA 
DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO E TAXA DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL
Art. 21 As Taxas serão devidas integralmente, vedado o seu fracionamento, ainda que o 

estabelecimento seja explorado apenas em parte do período considerado.
Art. 22 As Taxas serão devidas anualmente, cabendo ao contribuinte, independentemente de 

prévia	notificação,	antecipar	o	seu	pagamento	para	posterior	homologação	do	Fisco,	
salvo nas atividades eventuais, esporádicas ou provisórias quando a taxa será devida 
por evento.

§ 1º A critério da Administração, poderá a Taxa ser lançada de ofício, com base nos 
elementos constantes nos assentamentos da Municipalidade, no Cadastro de 
Contribuintes Mobiliários, em declarações do sujeito passivo e nos demais elementos 
obtidos pela Fiscalização Tributária.

§ 2º As declarações do sujeito passivo e demais obrigações acessórias, necessárias ao 
correto enquadramento e cálculo das taxas serão previstos em regulamento.

§ 3º O contribuinte deverá observar as Taxas a que está sujeito conforme Anexo I desta 
Lei.

Art. 23 As taxas previstas nesta Lei e calculadas conforme tabelas anexas, deverão ser 
recolhidas	na	forma,	condições	e	prazos	fixados	em	Decreto.

§ 1º O Decreto poderá estipular o pagamento das taxas em até 4 (quatro) parcelas mensais 
e consecutivas.

§ 2º Para o estabelecimento que estiver sujeito à incidência de mais de uma taxa, será 
efetuado um lançamento correspondente à cada uma das taxas devidas. 

§ 3º As Taxas previstas nesta Lei, lançadas anualmente para o contribuinte na forma do § 
2º deste artigo serão emitidas em um documento único de arrecadação, Documento 
Simplificado	de	Arrecadação	(DSA).

§	4º	 O	valor	da	parcela	mínima	fica	restrita	ao	montante	de	R$	100,00	(cem	reais),	valor	
a ser atualizado anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 
IPCA.

Art. 24  O contribuinte que efetuar o pagamento da Taxa à vista, dentro do seu prazo de 
vencimento, gozará de desconto de 5% (cinco por cento) sobre o seu total lançado.
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CAPÍTULO VI 
DAS ISENÇÕES

Art. 25  Ficam isentos do pagamento das Taxas previstas nesta Lei: 
I -  os órgãos da Administração Direta da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, assim como as suas respectivas fundações 
e autarquias, em relação aos estabelecimentos onde são exercidas as 
atividades	vinculadas	às	suas	finalidades	essenciais;

II - as instituições de assistência social;
III	-	 o	microempreendedor	individual	–	MEI,	definido	pela	Lei	Complementar	

nº 123, de 14 de dezembro de 2.006.
Art. 26 As microempresas e as empresas de pequeno porte, sem prejuízo do desconto previsto 

no art. 24 desta Lei, recolherão as Taxas de que trata esta Lei com isenção parcial de 
20% (vinte por cento) sobre os valores previstos na Tabela anexa à presente Lei.

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 27 O lançamento ou o pagamento das taxas não importará no reconhecimento da 
regularidade do funcionamento do estabelecimento.

Art.	28	 A	 atualização	 dos	 valores	 fixados	 nas	 Tabelas	 anexas	 à	 presente	 Lei	 se	 dará	
anualmente, com base no IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 
do IBGE.

Art. 29 Aplica-se às Taxas instituídas pela presente Lei, no que couber, a legislação municipal 
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Art. 30  Sem prejuízo das medidas administrativas e judiciais cabíveis, a falta de recolhimento 
ou o recolhimento a menor das Taxas previstas nesta Lei, nos prazos previstos 
em regulamento, implicará na cobrança dos acréscimos moratórios previstos na 
legislação municipal para o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Art. 31 Os recursos arrecadados com as taxas serão destinados às despesas de custeio 
vinculadas	à	atividade	de	fiscalização	das	respectivas	Secretarias.	

Art. 32 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando a Lei Municipal nº 
5.771, de 21 de agosto de 2.009.

  Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS =
17, outubro, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

	 Temos	a	honra	de	submeter	às	mãos	de	Vossa	Excelência,	a	fim	de	ser	apreciado	e	votado	pelos	
Membros dessa Casa Legislativa, o Projeto de Lei que versa sobre a alteração da legislação relativa à Taxa 
Única de Fiscalização de Estabelecimentos - TUFE e Taxas de Fiscalização do Exercício do Poder de 
Polícia, referentes ao funcionamento de estabelecimentos no Município.
 Esta proposta visa adaptar a sistemática das taxas devidas em função do exercício regular do 
poder de polícia, na autorização de funcionamento de que são responsáveis as Secretarias Municipais ao 
custo do serviço prestado na atividade, de forma a atender preceito autorizador da taxa.
 De forma a facilitar o entendimento, as taxas foram desmembradas conforme o serviço/
exercício de poder de polícia efetivo e respectiva Secretaria cuja competência é estabelecida, tendo para 
tanto sido levantado o valor de tais custos a serem ressarcidos a título da taxa. Também de forma a facilitar e 
simplificar	haverá	um	único	documento	arrecadador	denominado	Documento	Simplificado	de	Arrecadação	
- DSA.
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I - TABELA I
Demonstrativo	das	atividades	sujeitas	à	incidência	das		taxas	de	fiscalização	da	Secretaria	da	Saúde,	da	
Secretaria do Planejamento e da Secretaria do Meio Ambiente 
Legenda : S= sujeita à incidência; 
N= não sujeita à incidência. 

   POSSUI FISCALIZAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
PERÍODO 

DE BASE DA 
INCIDÊNCIA

taxa fiscalização saúde; 
baixo e alto risco

taxa 
fiscalização da 

Seplan

taxa de 
fiscalização 

da sema

1

Agricultura, pecuária, silvicultura, 
exploração	florestal,	pesca	e	demais	
serviços relacionados a essas 
atividades.

Anual N S S

2 Indústria

2.1 Indústria extrativa e de 
transformação Anual N S S

2.2
Indústria de alimentos, aditivos, 
embalagens, gelo, tintas e vernizes 
para	fins	alimentícios

Anual S- alto risco S S

2.3

Indústria de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos, 
correlatos, cosméticos, produtos 
de higiene e perfumes, saneantes 
domissanitários

Anual S- alto risco S S

2.4 Demais indústrias e fábricas Anual S- alto risco S S

3 Comércio

3.1 Comércio varejista de produtos 
alimentícios, bebidas e fumo Anual S- baixo risco S N

3.2 Comércio varejista de jornais e 
revistas Anual N S N

3.3

Comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, artigos médicos 
e ortopédicos, de perfumaria e 
cosmético

Anual S- alto risco S S

3.4 Lojas de departamento ou 
magazines Anual N S N

3.5 Comércio a varejo de combustíveis, 
inflamáveis	e	explosivos Anual N S S

3.6 Supermercado e congêneres Anual s- baixo risco S S

3.7

Restaurante, churrascaria, 
rotisserie, pizzaria, lanchonete, 
pastelaria. Padaria, confeitaria e 
similares

Anual s- baixo risco S S

3.8 Sorveteria. Anual s- baixo risco S S

3.9 Açougue, avícola e peixaria. Anual s- baixo risco S S

3.10 Minimercado, mercearia, quitanda, 
bar e congêneres Anual s- baixo risco S S

3.11 Comércio de laticínios e embutidos Anual s- baixo risco S n

3.12 Farmácias e drogarias, exceto as de 
manipulação Anual s- alto risco S S

3.13
Comércio atacadista de produtos 
agropecuários e produtos 
alimentícios para animais

Anual N S S

3.14 Comércio atacadista de produtos 
químicos Anual N S S

3.15 Comércio atacadista de produtos 
de fumo Anual N S S

3.16
Comércio e reservatório de 
combustíveis,	 inflamáveis	 e	
explosivos, para venda por atacado

Anual N S S

3.17

Distribuidora de drogas, 
medicamentos, insumos 
farmacêuticos, cosméticos, 
produtos de higiene e perfumes, 
saneantes domissanitários

Anual s- alto risco S N

3.18 Outras atividades comerciais Anual N S S

3.19 Comércio Varejista de GLP – Gás 
de Cozinha Anual N S S

3.20 Produtor Hortifrutigranjeiro – 
Empresário Individual Anual N N N

4 Serviço

4.1 Construção civil Anual N S s

4.2 Transporte terrestre, aquaviário 
ou aéreo Anual N S s

4.3 Correio e telecomunicações Anual N S N

4.4

Serviços de intermediação na 
compra e venda de imóveis; 
administração de aluguéis, de 
imóveis, de condomínios, e outros 
serviços relacionados

Anual N S N

4.5 Instituições	financeiras Anual N S N

4.6 Lotéricas Anual N S N

4.7 Publicidade e veiculação de 
publicidade Anual N S N

4.8 Serviços Públicos Concedidos Anual N S N

4.9
Estabelecimentos para prática de 
cursos extra curriculares, cursos 
para concurso e congêneres. 

Anual N S N

4.10 Serviços prestados por associações. Anual N S N

4.11
Limpeza, conservação e reparação 
de bens móveis e imóveis, exceto 
serviços domésticos

Anual N S S

4.12 Oficinas	em	geral	de	qualquer	
natureza Anual N S S

4.13 Locadoras de bens móveis Anual N S N

4.14 Estacionamento Anual N S S

4.15 Hotéis; motéis; pousadas e 
similares Anual N S S

4.16 Academias esportivas Anual S - baixo risco S S

4.17 Discotecas, danceterias, boates e 
similares Anual N S S

4.18 Bar com música ao vivo Anual S - baixo risco S S

4.19

Bilhar, boliche, tiro ao alvo e outros 
aparelhos e jogos de distração; 
locação de quadras para práticas 
desportivas; pista de patinação e 
congêneres

Anual N S N

4.20 Atividades recreativas, culturais e 
desportivas Anual N S N

4.21 Serviços funerários e conexos Anual S - baixo risco S S

4.22
escolas do ensino infantil, 
fundamental, médio, faculdades e 
comgêneres - com cantinas 

Anual s- baixo risco S S
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4.23 creches Anual s- alto risco s s

4.24 Clubes desportivos, assoiações 
desportivas e congêneres Anual s- alto risco S S

4.25 Estabelecimento de assistência 
médico-hospitalar Anual s- alto risco S S

4.26 Banco de sangue, olhos, órgãos, 
leite e outras secreções Anual s- alto risco S N

4.27 tatuagens, e colocação de piercing 
e outros Anual s- alto risco S N

4.28

Laboratório de análises clínicas, 
patologia clínica, hematologia 
clínica, anatomia patológica, 
citologia, líquido céfalo-
raquidianos e congêneres

Anual s- alto risco S N

4.29 Casa de repouso Anual s- alto risco S N

4.30 Clínica médica Anual s- alto risco S N

4.31 Clínica médico-veterinária com 
raio x Anual s alto risco S s

4.32 clinica médico veterinária sem 
raio x Anual s- baixo risco s s

4.33 Consultório odontológico Anual s- alto risco S N

4.34 Laboratório	ou	oficina	de	prótese	
dentária Anual s- baixo risco S N

4.35 Fisioterapia; acupuntura Anual s-baixo risco S N

4.36 Psicologia; fonoaudiologia Anual s- baixo risco S N

4.37 salao de beleza, massagens e 
congêneres Anual s- baixo risco   

4.38 ótica Anual s- baixo risco   

4.39 Advocacia Anual N S N

4.40 Contabilidade Anual N S N

4.41 Economia Anual N S N

4.42 Engenharia; arquitetura Anual N S N

4.43 Farmácias de manipulação Anual S- alto risco S N

4.44 Atividades liberais ou não 
exploradas por pessoa física Anual N S n

4.45

Demais estabelecimentos 
prestadores de serviços não 
especificados	 ou	 assemelhados	
às atividades previstas nos itens 
anteriores

Anual N S S

4.46 Pensão  N S S

4.47
Organizações religiosas e 
associações	sem	fins	 lucrativos	em	
geral. 

Anual N S N

4.48 órgãos  públicos estaduais e federais Anual N S N

5 Atividades eventuais, provisórias 
ou esporádicas.  POSSUI FISCALIZAÇÃO

5.1

Espetáculos artísticos, culturais ou 
desportivos, realizados em locais 
com capacidade de lotação de até 
5.000 pessoas

Por evento N S N

5.2

Espetáculos artísticos, culturais ou 
desportivos, realizados em locais 
com capacidade de lotação acima 
de 5.000 pessoas

Por evento N S N

5.3 Exposições, feiras e similares Por ecento N S N

5.4 Promotores de Exposições, Feiras 
e similares     

5.5 Outros	Eventos	não	especificados	
acima Por evento N S N

6 OUTRAS ATIVIDADES NÃO 
PREVISTAS                                          

Possui	fiscalização   

6.1
OUTRAS ATIVIDADES 
SUJEITAS A FISCALIZAÇÃO 
SOMENTE DA SEPLAN

anual N S N

6.2
OUTRAS ATIVIDADE SUJEITAS 
A FISCALIZAÇÃO DA SEPLAN 
E SAÚDE

anual S S N

6.3
OUTRAS ATIVIDADES 
SUJEITAS A  FISCALIZAÇÃO 
DA SEPLAN E SEMA

anual N S S

6.4
OUTRAS ATIVIDADES 
SUJEITAS A SERVIÇOS DA 
SEPLAN, SAÚDE E SEMA

anual S S S

      

ANEXO II
Tabela 2: valor do custo da fiscalização da Secretaria do Planejamento, Secretaria da Saúde (baixo 
e alto risco) 
E Secretaria do Meio Ambiente, conforme tamanho do estabelecimento (em metos quadrados) 

TAXA DE FISCALIZAÇÃO 

TAMANHO EM METROS 
QUADRADOS DO 

ESTABELECIMENTO 

0 A 50 M2
50,01 A 100 

M2
100,01 A 200 

M2
200,01 A 500 

M2
500,01 A 1000 

M2
ACIMA DE 

1000 M2

       

       
TAXA FISCALIZAÇÃO 

SECRETARIA DO 
PLANEJAMENTO R$	194,02 R$	242,53 R$	339,54 R$	436,55 R$	921,60 R$	1.164,12

      

      
TAXA FISCALIZAÇÃO 
SECRETARIA DO MEIO 

AMBIENTE R$	190,00 R$	237,50 R$	332,50 R$	427,50 R$	902,50 R$	1.140,00

      

      
TAXA SECRETARIA DA 
SAÚDE (ATIVIDADES 

BAIXO RISCO) R$	448,00 R$	560,00 R$	784,00 R$	1.008,00 R$	2.128,00 R$	2.688,00
TAXA SECRETARIA 

SAÚDE (ATIVIDADES 
ALTO RISCO) R$	1.485,00 R$	1.856,25 R$	2.598,75 R$	3.341,25 R$	7.053,75 R$	8.910,00

       

       
Fonte : As despesas para apuração dos custos foram apresentadas conforme Processo 57212/18 (Seplan); 
38406/18 (Semma); 36677/17 (saúde)  

PROJETO    DE    LEI    Nº    107/18
P. 66.143/18  Altera a Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, que instituiu 
contribuição para o custeio do serviço de Iluminação Pública e dá outras providências.

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  Revoga o parágrafo único do art. 1,º da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro 

de 2.003.
Art. 2º Ficam incluídos os parágrafos 1º, 2º e 3º, na redação do art. 1º, da Lei Municipal 

5.075, de 23 de dezembro de 2.003:
“Art. 1º  (...)
§ 1º Constitui-se iluminação pública o serviço público prestado 

ou delegado pelo Município, que tem por objetivo prover 
a claridade de logradouros públicos de forma contínua ou 
eventual.

§ 2º O serviço caracteriza-se pela iluminação de vias públicas 
de trânsito de veículos ou de pedestres, iluminação de bens 
públicos destinados ao uso comum do povo, bem como 
atividades acessórias de instalação, operação, manutenção, 
remodelação,	modernização,	eficientização	e	expansão	da	rede	
de iluminação pública e serviços correlatos para consecução 
dos objetivos.

§ 3º O serviço é considerado como iluminação pública ainda 
que o uso esteja sujeito a condições estabelecidas pela 
administração, inclusive o cercamento da área, a restrição de 
horários de funcionamento e a cobrança de ingresso.” (NR)

Art. 3º O art. 4º da Lei Municipal 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar com 
as seguintes alterações:
“Art. 4º  O valor da contribuição será aferido em função do valor mensal  

do serviço de manutenção e novas instalações,  cobrada pela  
concessionária de Energia Elétrica da Prefeitura Municipal de 
Bauru,  somadas às  despesas realizas pela própria Prefeitura 
na manutenção e implantação da iluminação pública no 
respectivo	mês,		dividido		pelo	número	de	imóveis	beneficiados	
não isentos conforme art. 3º, e será lançado conforme critérios 
dos parágrafos deste artigo, observado ainda o critério do art. 
9º. 

§	1º		 Para	 o	 sujeito	 passivo,	 classificado	 como	 “tipo	 residencial”	
pela concessionária, cujo consumo esteja enquadrado na faixa 
de faturamento entre 0 (zero) a 100 (cem) KW/h mês, será 
concedido um desconto de 50% (cinquenta por cento). 

§ 2º  Os imóveis territoriais sujeitos à Contribuição de Iluminação 
Pública serão enquadrados nas mesmas condições de imóveis 
residenciais de 0 (zero) a 100 (cem) KW/h mês, considerando-
se, inclusive o desconto de 50% (cinquenta por cento), sendo 
autorizado o lançamento dos valores mensais em parcela 
única, para pagamento na mesma data do vencimento do IPTU 
do exercício seguinte. 

§ 3º  Os descontos concedidos na forma dos parágrafos primeiro 
e segundo deste artigo serão rateados e suportados por todos 
demais consumidores com consumo acima de 100 (cem) 
KW/h mês, de forma que o valor da contribuição desses será 
em função do primeiro rateio geral que engloba todos os 
contribuintes,	acrescido	deste	segundo	rateio	em	específico.

§	4º	 Fica	 vedado	 o	 uso	 da	 CIP	 para	 outros	 fins	 que	 não	 seja	 o	
emprego em iluminação pública.” (NR)

Art. 4º O art. 9º da Lei Municipal 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, passa a vigorar com a 
seguinte redação:
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“Art. 9º Ficam isentas do pagamento da Contribuição para o Custeio 
do Serviço de Iluminação Pública as contas de consumidores 
enquadrados pela Lei Federal nº 12.212, de 20 de janeiro de 
2.010,	como	beneficiários	da	Tarifa	Social	de	Energia	Elétrica,	
Subclasse Residencial Baixa Renda.” (NR)

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
17, outubro, 18

Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores,

 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que 
que altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.075, de 23 de dezembro de 2.003, que trata da Contribuição 
para Custeio da Iluminação Pública – CIP em nosso Município.
 Como trata-se a CIP de uma contribuição criada para o custeio dos serviços relacionados à 
iluminação	pública	no	Município,	através	do	rateio	do	custo	entre	seus	beneficiários,	na	forma	atualmente	
prevista,	está	a	municipalidade,	na	verdade,	arcando	com	grande	parte	deste	valor,	desfigurando-se	a	forma	
de custeio. Motivo pelo qual, faz-se necessária vossa aprovação para suprir nossa legislação relacionada ao 
tema, assim também para atrair parcerias de investimento na melhoria do sistema de iluminação pública em 
nossa cidade. 
 Destarte pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   108/18
P. 33.722/17 Ap. 8.835/97 (capa)  Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo - 
COMTUR e dá outras providências.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:  
Art. 1o  Fica criado o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, que se constitui em 

órgão local na conjugação de esforços entre o Poder Público e a Sociedade Civil, de 
caráter	deliberativo,	consultivo	e	fiscalizador	das	atividades	turísticas	desenvolvidas	
no município, com natureza permanente, e para o assessoramento da municipalidade 
em questões referentes ao desenvolvimento turístico da cidade de Bauru. 

§ 1º  O Presidente será eleito na primeira reunião dos anos pares, em votação secreta, 
permitida a recondução.

§ 2º  O Secretário Executivo será designado pelo Presidente eleito, bem como o Secretário 
Adjunto quando houver necessidade de tal cargo.

§ 3º  As Entidades da iniciativa privada acolhidas nesta Lei indicarão os seus 
representantes, titular e suplente por ofício, diretamente à presidência do Conselho 
Municipal de Turismo - COMTUR, que tomarão assento no Conselho com mandato 
de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por suas Entidades.

§	4º		 Na	 ausência	 de	 Entidades	 específicas	 para	 outros	 segmentos,	 as	 pessoas	 que	 os	
representem	poderão	 ser	 indicadas	 por	 profissionais	 da	 respectiva	 área	 ou,	 então,	
pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, desde que haja aprovação de dois 
terços dos seus membros, em votação secreta, e podendo ser reconduzidas por quem 
os tenham indicado.

§ 5º  As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que, de forma 
patente, possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade poderão 
ser indicadas pelo Conselho Municipal de Turismo - COMTUR para um mandato 
de 02 (dois) anos, com a aprovação de dois terços dos seus membros em votação 
secreta e, também, poderão ser reconduzidas pelo Conselho Municipal de Turismo - 
COMTUR.

§ 6º  Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes, que não poderão 
ser em número superior a um terço do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, 
serão indicados pelo Prefeito e terão mandato até o último dia dos anos pares, 
também podendo ser reconduzidos pelo Prefeito.

§ 7º  Para todos os casos dos parágrafos 3º, 4º, 5º e 6º do presente artigo, após o vencimento 
dos seus mandatos, os membros permanecerão em seus postos com direito a voz e 
voto enquanto não forem entregues à Presidência do Conselho Municipal de Turismo 
- COMTUR os ofícios com as novas indicações.

§ 8º  As indicações citadas nos parágrafos 3º, 4º e 5º deste artigo poderão ser feitas 
em datas diferentes, em razão das eleições em diferentes datas nas Entidades e, 
portanto, com diferentes datas para o vencimento dos seus mandatos, datas que serão 
controladas pelo Secretário Executivo.

§ 9º  Em se tratando de representantes oriundos de cargos estaduais ou federais, agraciados 
por esta Lei, automaticamente serão considerados membros aqueles que sejam os 
titulares dos cargos, e os quais indicarão os seus respectivos suplentes.

Art. 2o O	Conselho	Municipal	de	Turismo	-	COMTUR	de	Bauru	fica	assim	constituído:
I -  Membros do Poder Público: 

a)  01 (um) representante do Turismo;
b)  01 (um) representante da Cultura;
c)  01 (um) representante do Meio Ambiente; e,
d)  01 (um) representante da Educação.

II -  Membros da Iniciativa Privada: 
a)  01 (um) representante dos Meios de Hospedagem;
b ) 01 (um) representante do Sindicato dos Hotéis, Restaurantes, Bares e 

Similares;
c)  01 (um) representante dos Agentes de Viagens;

d)  01 (um) representante dos Guias de Turismo;
e)  01 (um) representante da Associação Comercial e Industrial e CDL;
f)  01 (um) representante dos Promotores de Feiras e Eventos;
g)  01 (um) representante das Entidades de Ensino Superior; 
h)  01 (um) representante da Ciesp e Sistemas “S”;
i)   01 (um) representante dos transportadores turísticos;
j)   01 (um) representante dos artesãos locais;
k)  01 (um) representante dos turismólogos;
l)   01 (um) representante dos produtores rurais; e
m)  01 (um) representante dos proprietários dos postos de gasolina.

Parágrafo único.    Cada representação entende-se um titular e um suplente. 
Art. 3º Compete ao Conselho Municipal de Turismo - COMTUR e aos seus membros:

I -  Avaliar, opinar e propor sobre:
a)  Política Municipal de Turismo;
b)  Diretrizes Básicas observadas na citada Política; 
c)  Planos Diretor de Turismo  anuais ou trianuais que visem o 

desenvolvimento e a expansão do Turismo;
d)  Instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico;
e)  Assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos.

II -  Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações 
de interesse turístico do Município e orientar a melhor divulgação do que 
estiver adequadamente disponível;

III -  Programar e executar debates sobre os temas de interesse turístico para a 
cidade e região, com pessoas experientes convidadas e com a participação 
popular;

IV -  Manter intercâmbio com as diversas Entidades de Turismo do Município ou 
fora	dele,	sejam	ou	não	oficiais,	para	um	maior	aproveitamento	do	potencial	
local;

V -  Propor resoluções, instruções regulamentares ou atos necessários ao pleno 
exercício	 de	 suas	 funções,	 bem	 como	 modificações	 ou	 supressões	 de	
exigências	administrativas	ou	regulamentares	que	dificultem	as	atividades	
de turismo em seus diversos segmentos;

VI -  Propor programas e projetos nos segmentos do Turismo visando incrementar 
o	fluxo	de	turistas	e	de	eventos	para	a	Cidade;

VII -  Propor diretrizes de implementação do Turismo através de órgãos 
municipais e os serviços prestados pela iniciativa privada com o objetivo 
de prover a infraestrutura local adequada à implementação do Turismo em 
todos os seus segmentos;

VIII - Promover e divulgar as atividades ligadas ao Turismo do Município 
participando de feiras, exposições e eventos, bem como apoiar a Prefeitura 
na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros, projetados 
para a própria cidade;

IX -  Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do Turismo 
no	 Município,	 emitindo	 parecer	 relativo	 a	 financiamento	 de	 iniciativas,	
planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da Indústria 
Turística; 

X -  Colaborar com a Prefeitura e suas Secretarias nos assuntos pertinentes, 
sempre que solicitado;

XI -  Formar Grupos de Trabalho para desenvolver estudos em assuntos 
específicos,	 com	prazo	para	 a	 conclusão	dos	 trabalhos	 e	 apresentação	de	
relatório ao plenário;

XII -  Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços 
turísticos no Município;

XIII -  Sugerir a celebração de convênios com Entidades, Municípios, Estados ou 
União, e opinar sobre os mesmos quando for solicitado;

XIV -  Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do 
Município a congressos, convenções, reuniões ou quaisquer acontecimentos 
que ofereçam interesse à Política Municipal de Turismo;

XV -  Elaborar e aprovar o Calendário Turístico do Município;
XVI -  Monitorar o crescimento do Turismo no Município, propondo medidas que 

atendam à sua capacidade turística;
XVII -  Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor 

medidas pertinentes à melhoria da prestação dos serviços turísticos locais;
XVIII -  Deliberar e sugerir ao Prefeito Municipal sobre os projetos a serem 

encaminhados para o DADETUR, conforme a Lei Complementar nº 1.261, 
de 29 abril de 2.015 e Lei Estadual nº 16.283, de 15 de julho de 2.016;

XIX	-		 Acompanhar,	 avaliar	 e	 fiscalizar	 a	 gestão	 de	 recursos	 constantes	 do	
Fundo Municipal de Turismo e dos recursos advindos da Lei Estadual 
Complementar nº 1.261, de 29 abril de 2.015, opinando sobre as prestações 
de	contas,	balancetes	e	demonstrativos	econômicos	financeiros	referentes	às	
respectivas movimentações;

XX -  Conceder homenagens às pessoas e instituições com relevantes serviços 
prestados na área de turismo;

XXI -  Eleger, entre os seus pares da iniciativa privada, o seu Presidente em votação 
secreta na primeira reunião de ano par;

XXII -  Organizar e manter o seu Regimento Interno.
Art. 4o Compete ao Presidente do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR:

I -  Representa o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR em suas relações 
com terceiros;

II -  Dar posse aos seus membros;
III -  Definir	a	pauta,	abrir,	orientar	e	encerrar	as	reuniões;
IV -  Indicar o Secretário Executivo e, quando necessário, o Secretário Adjunto;
V	-		 Cumprir	as	determinações	soberanas	do	plenário,	oficiando	os	destinatários	
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e prestando contas da sua Agenda na reunião seguinte;
VI -  Cumprir e fazer cumprir esta Lei, bem como o Regimento Interno a ser 

aprovado por dois terços dos seus membros;
VII -  Proferir o voto de desempate.

Art. 5o Compete ao Secretário Executivo:
I	-		 Auxiliar	o	Presidente	na	definição	das	pautas;
II -  Elaborar, distribuir e registrar as Atas das reuniões;
III -  Organizar a Lista de Presença, o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, 

gerindo a Secretaria e o Expediente.
Art. 6o Compete aos membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR:

I -  Comparecer às reuniões quando convocados;
II -  Em votação pessoal e secreta, eleger o Presidente do Conselho Municipal de 

Turismo - COMTUR;
III -  Levantar ou relatar assuntos de interesse turístico;
IV -  Opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do Município 

ou da Região;
V -  Não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários;
VI	-		 Constituir	os	Grupos	de	Trabalho	para	tarefas	específicas,	podendo	contar	

com assessoramento técnico especializado se necessário;
VII -  Cumprir esta Lei, cumprir o Regimento Interno e as decisões soberanas do 

Conselho Municipal de Turismo – COMTUR;
VIII -  Convocar, mediante assinatura de 20% (vinte por cento) dos seus membros, 

assembleia extraordinária para exame ou destituição de membro, inclusive 
o presidente, quando este Estatuto ou o Regimento Interno forem afetados.

IX -  Votar nas decisões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR.
Art. 7o O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR reunir-se-á em sessão ordinária uma 

vez por mês perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quorum trinta 
minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais 
em qualquer data e em qualquer local.

§ 1º As decisões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR serão tomadas por 
maioria simples de votos, exceto quando se tratar de alteração do Regimento Interno, 
caso em que serão necessários os votos da maioria absoluta de seus membros ou, 
ainda, nos casos previstos nos parágrafos 4º e 5º do art. 1º e do art. 12.

§ 2º  Quando das reuniões, serão convocados os titulares e, também, os suplentes.
§ 3º Os suplentes terão direito à voz mesmo quando da presença dos titulares, e, direito à 

voz e voto quando da ausência daqueles.
Art. 8o Perderá a representação o Órgão, Entidade ou membro que faltar a 3 (três) reuniões 

ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) alternadas durante o ano.
Parágrafo único.  Em casos especiais, e por encaminhamento de 10% (dez por cento) dos seus 

membros, o Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá deliberar, caso a 
caso, a reinclusão de membros eliminados, mediante a aprovação em votação pessoal 
e secreta e por maioria absoluta.

Art. 9o  Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o Conselho Municipal de 
Turismo - COMTUR poderá expulsar o membro infrator, em votação secreta e por 
maioria absoluta, sem prejuízo da sua Entidade ou categoria que, assim, deverá 
iniciar a indicação de novo nome para a substituição no tempo remanescente do 
anterior.

Art. 10 As sessões do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR serão devidamente 
divulgadas com a necessária antecedência, inclusive na imprensa local, e abertas ao 
público que queira assisti-las.

Art. 11  O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá ter convidados especiais, 
sem direito a voto, com a frequência que for desejável, sejam personalidades ou 
entidades, desde que devidamente aprovado por maioria absoluta dos seus membros.

Art. 12  O Conselho Municipal de Turismo - COMTUR poderá prestar homenagens a 
personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada, em votação secreta, 
por dois terços de seus membros ativos.

Art. 13  A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do 
Conselho Municipal de Turismo - COMTUR, bem como cederá um ou mais 
funcionários e os materiais necessários que garantam o bom desempenho das 
referidas reuniões.

Art. 14  As funções dos membros do Conselho Municipal de Turismo - COMTUR não serão 
remuneradas.

Art. 15  O presidente, normalmente escolhido entre os membros da iniciativa privada, 
independente se eleito em ano par ou ímpar, terá o vencimento do seu mandato em 
dezembro do ano ímpar seguinte.

Art. 16 Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, “ad referendum” do Conselho.
Art. 17 Fica revogada a Lei Municipal nº 6.959, de 16 de agosto de 2.017.
Art. 18 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
19, outubro, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o presente Projeto 
de Lei que cria o Conselho Municipal de Turismo – COMTUR e dá outras providências, com o intuito na 
verdade de adequar o COMTUR às exigências estaduais para que Bauru seja aprovada como Município de 
Interesse Turístico já que possui todas as prerrogativas para tornar-se um MIT.
	 A	Secretaria	Municipal	de	Desenvolvimento	Econômico,	Turismo	e	Renda	já	realizou	um	rico	
trabalho do Inventário Turístico local, bem como o Plano Diretor de Turismo, ocasião em que ocorreram 
três	 audiências	 públicas.	Também	ficou	 provado	 o	 fluxo	 turístico	 existente	 em	Bauru,	 restando	 apenas	
a necessidade de adequação da Lei do Conselho Municipal de Turismo, sugestão inclusive feita pela 

Secretaria Estadual de Turismo.
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº   109/18
P. 45.997/18  Concede isenção parcial sobre o valor do imposto sobre a propriedade predial e 
territorial urbana - IPTU para clubes sociais, recreativo ou desportivo.
  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:  

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1º Fica concedida isenção parcial de 60% (sessenta por cento) sobre o valor do imposto 

sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU da unidade imobiliária onde 
funcione a sede de clube social, recreativo ou desportivo localizado no município de 
Bauru.

§ 1º O desconto de que trata o caput deste artigo será concedido às pessoas jurídicas 
descritas em que execute cobrança de mensalidade, contribuição, taxa de manutenção, 
encargos sociais ou congêneres, independentemente da denominação que seja dada, 
de seus associados.

§ 2º Nas mesmas condições de que trata esta lei, não havendo pagamento de 
mensalidade, contribuição, taxa de manutenção, encargos sociais ou congêneres, 
independentemente	da	denominação	dada,	pelo	sócio,	fica	concedida	isenção	parcial	
de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do imposto sobre a propriedade 
predial e territorial urbana - IPTU da unidade imobiliária onde funcione a sede de 
clube social, recreativo ou desportivo localizado no município de Bauru.

Art. 2º A isenção parcial do IPTU para o clube social, recreativo e desportivo prevista no art. 
1º	desta	Lei,	fica	condicionada	a	que	a	entidade:
I	-		 não	possua	fins	lucrativos;	
II	-		 não	 distribua	 qualquer	 parcela	 de	 seu	 patrimônio	 ou	 de	 suas	 rendas,	 a	

qualquer título;
III -  aplique integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus 

objetivos institucionais;
IV -  mantenham escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de 

formalidades capazes de assegurar sua exatidão;
V -  não estar inadimplente com os tributos municipais;
VI -  possuir no imóvel, ao menos três equipamentos diferentes para a prática de 

modalidades esportivas;
VII	-		 firme	 convênio	 com	 o	 município	 de	 Bauru,	 disponibilizando	 suas	

dependências e equipamentos para a realização de projetos culturais, 
esportivos e de recreação, promovidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, 
através dos seus órgãos da administração direta e indireta, pelo menos 400 
(quatrocentas) horas por ano.

§	1º		 Os	clubes	poderão	firmar	convênio	com	o	Município	disponibilizando	bolsas	para	as	
atividades culturais, esportivas e de recreação, aos estudantes das escolas públicas do 
Município, por meio de seus órgãos da administração direta e indireta, devendo ser 
observado o limite mínimo de horas previsto no caput.

§ 2º  A comprovação das condições estabelecidas neste artigo deverá ser mediante 
requerimento junto à Secretaria Municipal de Esportes e Lazer –SEMEL, anexando:
I -  estatuto social da entidade;
II -  ata de eleição do representante legal, devidamente registrada;
III -  projeto cultural, esportivo ou de recreação a que se propõem.

Art. 3º  Para a concessão da redução do IPTU da unidade imobiliária onde funcione o 
clube social, recreativo ou desportivo, a entidade deverá comprovar as condições 
estabelecidas nesta Lei através de requerimento junto à Secretaria Municipal de 
Esportes e Lazer - SEMEL, a qual deverá analisar e se manifestar previamente, após, 
encaminhar à Secretaria Municipal de Economia e Finanças para deferimento ou 
indeferimento.

Art. 4º Para a isenção a ser concedida à entidade no primeiro ano, a Secretaria Municipal 
de Esportes e Lazer - SEMEL deverá encaminhar os requerimentos à Secretaria de 
Economia e Finanças do Município até 30 de novembro do ano vigente.

Parágrafo único. As entidades já conveniadas, para usufruírem nos próximos exercícios, deverão 
comprovar as exigências desta Lei, bem como o cumprimento, no exercício anterior, 
do atendimento do convênio anterior.

Art. 5º A inobservância e o descumprimento de qualquer formalidade e condições 
estabelecidas nesta Lei acarretará a cobrança do IPTU da unidade imobiliária, devido 
sobre sua integralidade, atualizados monetariamente, somados a juros e multas de 
mora.

Art. 6º A isenção parcial dos impostos de que trata esta lei será concedida a partir do 
exercício seguinte ao do requerimento conforme anexo I desta Lei.

Art. 7º  As Secretarias Municipais de Economia e Finanças e de Esportes e Lazer poderão 
expedir normas complementares necessárias à execução desta Lei.

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
19, outubro, 18

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso Projeto de 
Lei que visa conceder isenção parcial do valor do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 
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- IPTU para clubes sociais, recreativo ou desportivo regulamentar em nível local. 
 A concessão do benefício é condicionada à celebração de convênio com o Município, tendo por obrigação 
dos clubes a disponibilização de suas dependências e equipamentos para a realização de projetos culturais, esportivos e de 
recreação, promovidos pela Prefeitura, por pelo menos 400 (quatrocentas) horas por ano.
 Dos clubes sociais, recreativos e desportivos potencialmente agraciadas pela isenção proposta nesse projeto 
de	Lei,	o	impacto	financeiro	na	receita	total	é	de	R$	390.000,00,	no	entanto	dentro	das	projeções,	estima-se	que	somente	
um	 terço	 das	Associações	 aceitem	 a	 proposta,	 apurando	 um	 impacto	 de	R$	 130.170,00	 (aproximadamente)	 conforme	
quadro anexo a Lei e parte integrando do anexo do projeto de Lei Orçamentária para 2.019.
 Por oportuno, também entende o Poder Executivo que tais entidades favorecidas pela isenção parcial deverão 
disponibilizar ao Município estruturas próprias onde serão realizados projetos culturais, esportivos e de recreação. Poderá 
também oferecer aos estudantes de escolas públicas do município, bolsas para atividades culturais, esportivas e de 
recreação. 
 Cabe reforçar que a isenção proposta destina-se a clube social, recreativo e desportivo condicionados a: não 
possuir	fins	 lucrativos;	 não	distribuir	 qualquer	parcela	de	 seu	patrimônio	ou	de	 suas	 rendas,	 a	qualquer	 título;	 aplicar	
integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais; manter escrituração de suas 
receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão;  não estar inadimplente com os 
tributos municipais; possuir no imóvel, ao menos três equipamentos diferentes para a prática de modalidades esportivas; 
firmar	 convênio	 com	o	município	de	Bauru,	 disponibilizando	 suas	 dependências	 e	 equipamentos	para	 a	 realização	de	
projetos culturais, esportivos e de recreação, promovidos pela Prefeitura Municipal de Bauru, através dos seus órgãos da 
administração direta e indireta, pelo menos 400 (quatrocentas) horas por ano.
 O Município busca, dessa forma, disponibilizar espaços e equipamentos, ante previsão constitucional, 
promover o lazer, incentivar o desporto, zelar pela saúde dos indivíduos e conferir assistência aos carentes.
 Destarte, pela relevância da matéria, contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA
PREFEITO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE BAURU - ORÇAMENTO 2019
ANEXO I

(Arts. 5º, II, e 14 da LRF)
Demonstrativo das medidas de Compensação a renúncias de receitas

TRIBUTO MODALIDADE
SETORES/ 

PROGRAMAS/ 
BENEFICIÁRIO

RENÚNCIA	DE	RECEITA	PREVISTA	-	R$	1,00
COMPENSAÇÃO

2019 2020 2021

IPTU Isenção
Associação Esportivas 
(termo de parceria com 
Prefeitura)¹

               130.170,00                136.027,65                142.148,89 

Isenções já 
deduzida na 
previsão da 

receita nas peças 
orçamentárias. ²

TOTAL              130.170,00              136.027,65              142.148,89           -

FONTE: Valores estimados com base nos dados contábeis consolidados da Administração Direta e Indireta.
¹ Valores estimados com as possíveis Associações interessadas no termo de parceria (1/3)
² A renuncia da receita foi considerada na estimativa do projeto da lei orçamentária para 2019, na forma do artigo 12, 
dessa	forma	não	afetará	as	metas	de	resultados	fiscais	previstas.

OUVIDORIA GERAL

A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO (criada pelo Decreto nº 13787 de 23 de maio de 2018) 
recebe manifestações referentes aos serviços prestados pelas secretarias municipais (exceto Secretaria da 
Saúde), EMDURB e DAE nos seguintes tipos: ELOGIO; SUGESTÃO; RECLAMAÇÃO; DENÚNCIA.

Acesse a OUVIDORIA GERAL pelos seguintes canais:
Site da prefeitura: www.bauru.sp.gov.br/ouvidoria

email: ouvidoria@bauru.sp.gov.br
Telefone: 3235-1156 (segunda a sexta das 8h as 18h)
Correspondência enviadas para o seguinte endereço:

OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Praça das Cerejeiras 1-59

Vila Noemy - Bauru - SP - CEP 17014-500

EXTRATOS
TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BAURU 
– E-DOC Nº: 64.279/18 – OBJETO: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula 2. PRAZO do 
convênio	firmado	para	execução	do	Trabalho	Social	no	empreendimento	denominado	CONJUNTO	HABITACIONAL	
JARDIM IVONE, cadastrado no SIAPF sob o nº 0320.670-76, realizado conforme as diretrizes do Programa Minha Casa 
Minha Vida, que passa(m) a ter a(s) redação. – Fica o Instrumento contratual prorrogado por mais 06 (seis) meses, podendo 
sofrer	outras	prorrogações	por	iguais	ou	inferiores	períodos,	respeitado	o	limite	legal.	Ficam	ratificadas,	em	todos	os	seus	
termos e condições, as demais Cláusulas do Convênio ora aditado, tornando-se este Termo parte integrante e complementar 
daquele,	a	fim	de	que	juntos	produzam	um	só	efeito.–	ASSINATURA: 15/10/18, conforme parágrafo único do art. 61 da 
lei Federal nº 8.666/93.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BAURU 
– E-DOC Nº: 64.279/18 – OBJETO: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula 2. PRAZO do 
convênio	firmado	para	execução	do	Trabalho	Social	no	empreendimento	denominado	CONJUNTO	HABITACIONAL	
SÃO JOÃO DO IPIRANGA, cadastrado no SIAPF sob o nº 0320.669-47, realizado conforme as diretrizes do Programa 
Minha Casa Minha Vida, que passa(m) a ter a(s) redação. – Fica o Instrumento contratual prorrogado por mais 06 (seis) 
meses,	podendo	sofrer	outras	prorrogações	por	iguais	ou	inferiores	períodos,	respeitado	o	limite	legal.	Ficam	ratificadas,	
em todos os seus termos e condições, as demais Cláusulas do Convênio ora aditado, tornando-se este Termo parte 
integrante	e	complementar	daquele,	a	fim	de	que	juntos	produzam	um	só	efeito.–	ASSINATURA: 15/10/18, conforme 
parágrafo único do art. 61 da lei Federal nº 8.666/93.

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO ENTRE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE BAURU 
– E-DOC Nº: 64.279/18 – OBJETO: O presente INSTRUMENTO tem por objetivo alterar a Cláusula 2. PRAZO do 

convênio	firmado	para	execução	do	Trabalho	Social	no	empreendimento	denominado	RESIDENCIAL	TRÊS	AMÉRICAS,	
cadastrado no SIAPF sob o nº 0327.597-27, realizado conforme as diretrizes do Programa Minha Casa Minha Vida, que 
passa(m) a ter a(s) redação. – Fica o Instrumento contratual prorrogado por mais 06 (seis) meses, podendo sofrer outras 
prorrogações	por	 iguais	ou	 inferiores	períodos,	 respeitado	o	 limite	 legal.	Ficam	ratificadas,	em	todos	os	seus	 termos	e	
condições, as demais Cláusulas do Convênio ora aditado, tornando-se este Termo parte integrante e complementar daquele, 
a	fim	de	que	juntos	produzam	um	só	efeito.–	ASSINATURA: 15/10/18, conforme parágrafo único do art. 61 da lei Federal 
nº 8.666/93.

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/

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 05/2018
ALTERAÇÃO DE MEMBROS

O Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 12, inciso I, alínea “b”, 
da Lei Municipal nº 5.804/2009;

RESOLVE
Alterar a composição do Grupo de Trabalho para implantação de procedimentos administrativos digitais, com conceito 
de BPM (Business Process Management), no Departamento de Recursos Humanos da Secretaria da Administração, 
excluindo o servidor Hanyel Barbosa Costa Zanotelli, matrícula 27.990.

Bauru, 18 de outubro de 2018.
DAVID	JOSÉ	FRANÇOSO

Secretário Municipal da Administração

RESOLUÇÃO S.M.A Nº 06/2018
ALTERAÇÃO DE MEMBROS

O Secretário Municipal da Administração, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 12, inciso I, alínea “b”, 
da Lei Municipal nº 5.804/2009;

RESOLVE
Alterar a composição do Grupo de Trabalho para implantação de procedimentos administrativos digitais, com conceito 
de BPM (Business Process Management), no Departamento de Avaliação Funcional da Secretaria da Administração, 
excluído o servidor Hanyel Barbosa Costa Zanotelli, matricula 27.990.

Bauru, 18 de outubro de 2018.
DAVID	JOSÉ	FRANÇOSO

Secretário Municipal da Administração

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

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 
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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 2374/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, no quadro 
de servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3035 após o cumprimento das exigências legais, num 
prazo não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) RENATA CARVALHO MACEDO 
DE JESUS, portador(a) do RG nº 7137643,	 em	virtude	do(a)	mesmo	 (a)	 haver	 se	 classificado	 em	03º 
lugar, no concurso público para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - 
PSICÓLOGO, edital nº 20/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 23/10/2018 ÀS 14h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

PORTARIA DE NOMEAÇÃO Nº 2375/2018: Fica nomeado(a), para prover o cargo efetivo de 
ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, no quadro de 
servidores desta Prefeitura, Diário Oficial nº 3035 após o cumprimento das exigências legais, num prazo 
não superior a 30 dias, a contar desta publicação, o(a) Sr(a) BEATRIZ COSTA E SILVA PÉRA, portador(a) 
do RG nº 489044220,	em	virtude	do(a)	mesmo	(a)	haver	se	classificado	em	04º lugar, no concurso público 
para ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - PSICÓLOGO, edital nº 
20/2016 para exercer as funções do cargo.
COMPARECER EM 23/10/2018 ÀS 14h.

Observação: Nomeação motivada por AMPLIAÇÃO DE QUADRO.

 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 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).

DESENVOLVIMENTO DA CARREIRA
PORTARIA N.º 2376/2018  A Diretora De Departamento de Recursos Humanos, no uso de suas 
atribuições conferidas pela Lei Municipal 7.109 de 12 de setembro de 2018, e considerando o disposto 
no artigo 6º e incisos da Lei nº 5.999/2010 regulamentado pelo Decreto nº 12.306 de 13 de novembro 
de 2013, resolve: Promover por desenvolvimento na carreira o(a) servidor(a) SIMONE DE ANTONIO, 
portador(a) do RG nº 277139624, matricula nº 33047 , do cargo de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO 
ADJUNTO - PROFESSOR SUBSTITUTO DE EDUCAÇÃO BÁSICA  ESPECIAL para o cargo 
de ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA ESPECIAL, 
classificado(a)	em	08º lugar, regulado pelo Edital  nº 03/2018 - acesso, a partir de 23/10/2018. 

PORTARIA DE NOMEAÇÃO
A partir de 20/10/18, portaria nº 2377/2018, nomeia GERALDO JOSÉ DE ALMEIDA, RG nº 76389285, 
no Cargo em Comissão de COORDENADOR DE SERVIÇOS MUNICIPAIS DO POUPA TEMPO 
´DE BAURU, do GABINETE DO PREFEITO, conforme protocolo/e-doc nº 69685/2018.

ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “COMPROMETIMENTO E 
RESPONSABILIDADE NO TRABALHO – A TEORIA DA JANELA QUEBRADA”.

Ementa: 
Qual	o	poder	de	uma	janela	quebrada	afetar	o	seu	entorno?	Este	 impacto	 influencia	a	vida	e	o	 trabalho	
de cada um de nós?  Nesta palestra serão abordados os principais aspectos desta teoria, desenvolvida 
por James Q. Wilson e George Kelling, e sua repercussão. Atividades práticas para os participantes, como 
um teste e ferramentas de coaching,  apoiarão o processo de ampliar a percepção do ambiente de trabalho 
e desenvolver suas próprias soluções.
 
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: 24/10/2018 –08h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: JANAÍNA CORRÊA
É	Administradora	de	Empresas,	formada	pela	Instituição	Toledo	de	Ensino	e	especialista	em	Gerenciamento	
de	Projetos	pela	Fundação	Getúlio	Vargas	-	FGV.	É	também	especialista	em	Professional	&	Self	Coach	e	
Analista Comportamental pelo Instituto Brasileiro de Coaching – IBC.
Atua na Associação Brasileira de Recursos Humanos – ABRH SP, como Diretora de Relações com os 
associados	da	Regional	Bauru,	visando	o	fortalecimento	dos	profissionais	de	recursos	humanos	da	região.	
Há 18 anos participa da gestão de empresas familiares.
Trabalha na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, líder de equipes há 14 anos, com experiência 
nas áreas de planejamento da rede de atendimento, licitação e gestão de contratos, educação corporativa, 
avaliação de desempenho e vendas.
Da	união	das	vivências	profissionais	com	os	aprendizados	nos	papéis	de	mulher,	amiga,	filha,	esposa	e	mãe,	
nasceu a missão de levar às pessoas o acesso ao desenvolvimento humano através do coaching. Por isso atua 
como coach de relacionamento e liderança, ajudando seus clientes a desenvolverem o autoconhecimento, 
mudanças de vida, transformando sonhos em metas e alcançando-as. Idealizadora do Projeto MM – 
Coaching para Mães, ajuda mulheres a viver a maternidade com leveza e tempo para si mesmas. 
Realiza palestras sobre comunicação e temas comportamentais ligados ao coaching.

Inscrições: Das 16:30h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “O QUE NUNCA TE CONTARAM SOBRE 
PLANEJAMENTO FINANCEIRO E PROTEÇÃO FAMILIAR.”

Ementa: 
Tópicos que serão abordados:
- O que são riscos sociais e como eles afetam diretamente a nossa vida;
- Previdência Privada, um bem (mais do que nunca) necessário;
- Invisto em um imóvel ou em uma apólice de seguro de vida;
- Quanto eu devo investir por mês para garantir (e elevar) meu padrão de vida no futuro?
- Como proteger a sua renda em caso de acidente ou doença;
- Como evitar uma falência familiar em caso de diagnóstico de doenças graves?
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.  
Data e horário: 24/10/2018 – 10h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Luciano Tane
Planejador	financeiro	especialista	em	Seguros	de	Pessoas,	Previdência	Complementar	e	Capitalização.
Formado	pela	Escola	Nacional	de	Seguros,	certificação	SUSEP	2020149212.
Sócio proprietário da Contane Corretora de Seguros Ltda ME.
Colunista nas Revistas Energia de Jau e colunista convidado nas Revistas Super Vitrine (Japão) e Associação 
Comercial de Lins.
Practitioner em Programação Neurolinguística pelo Instituto Você Ribeirão Preto. 
Experiência de quase 20 anos no exterior.
Faço parte da comissão organizadora do grupo Empretecos Bauru e Região (Sebrae Bauru)

Inscrições: Das 17:30h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “DESENVOLVIMENTO HUMANO”.
Ementa: Esta palestra tem como objetivo realizar uma autoanálise, caminhos para chegar à autoestima 
no	 trabalho,	 e	 também	 através	 da	Assesment	 Roda	 da	Vida	 verificar	 quais	 áreas	 da	 vida	 precisam	 ser	
alavancadas para que possa ser traçado um plano de ação e consequentemente melhorar todas as outras 
áreas.
 
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: 24/10/2018 – 13h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: DEBORA VILLE
Formada em Administração de empresas pela FIP - Faculdade do Interior Paulista, concluiu MBA em 
Recursos Humanos na Uninove e pós graduação em Psicologia Organizacional pela Anhanguera, 
Técnica em contabilidade, formada em Coaching Sistêmico e Practitioner em PNL por INEXH - Instituto 
de Excelência Humana, estudou na ILAC - International Language Academy Of Canada / Toronto em 
aperfeiçoamento da língua Inglesa. 
Experiência de 17 anos na área de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, atuou como auditora do 
sistema	de	gestão	de	qualidade	para	certificação	ISO	9001,	membra	dos	Comites	de	Qualidade,	Passivo	
trabalhista e Eventos, participou da implantação de sistema Integrado Protheus / Totvs na área de Gestão de 
Pessoas como coordenadora na Empresa Bauruense Tecnologia e Serviços onde atua como Coordenadora 
responsável por aplicação de treinamentos técnicos, Campanhas e projetos, processo de recrutamento e 
seleção, Avaliação de desempenho, Pesquisa de Clima Organizacional, e área de Departamento Pessoal.
Proprietária da DVille Assessoria em Recursos Humanos, presta serviços para as empresas nos subsistemas 
de recursos humanos, assim como atendimento de Coaching.



12 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 DE OUTUBRO DE 2.018

Inscrições: Das 11:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “A IMPORTÂNCIA DO 
AUTOCONHECIMENTO PARA SEU CRESCIMENTO”

Ementa: 
Para quem não sabe para onde vai qualquer caminho serve.
Essas	palavras	da	história	infantil	de	Alice	no	País	das	Maravilhas	reflete	a	situação	de	grande	parte	das	
pessoas. Por não se conhecerem verdadeiramente, não conseguem assumir o controle de sua vida e aceitam 
qualquer caminho que lhes é apresentado. O resultado está em trabalhos, faculdades e condições que não os 
fazem felizes, mas simplesmente vão levando um dia após o outro.
A verdade é que você precisa ser um especialista em si mesmo, do contrário não há nada aqui fora que 
poderá lhe salvar.
Essa é a base de nossa provocação que será ampliada nessa palestra.
Serão apresentadas também ferramentas e frameworks práticos para desenvolver o autoconhecimento e 
começar	a	gerar	mudanças,	sendo	essas	importantes	para	o	direcionamento	na	carreira	profissional.

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: 24/10/2018 – 15h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Lilian Tatiana Crepaldi
Psicóloga, especialista em Gestão Estratégica de Pessoas pela FGV e Analista Clinica Junguiana pelo 
Instituto Junguiano de São Paulo.
Coach de Vida e Carreira pela Associação Brasileira de Coaching.
20 anos de experiência nas áreas empresarial e clinica.

Inscrições: Das 17:30h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - LABORATÓRIO VIVENCIAL: EM BUSCA DE UM 
PROPÓSITO

Ementa: Todo ser humano nasce para um chamado, para ser uma pessoa cada vez melhor, portanto, esse é 
o seu propósito. Pensando nisso, elaboramos esse laboratório vivencial visando incentivar os participantes 
a	refletirem	sobre	o	sentido,	sobre	o	propósito	de	sua	vida,	ou	seja,	para	que	vivo,	para	que	existo,	qual	
minha missão?
Desta maneira, quando o indivíduo descobre esse sentido, o propósito de sua vida, o seu comprometimento 
com	o	trabalho,	com	as	pessoas	e	com	sua	própria	vida,	fica	mais	envolvente	e	gratificante.	
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 24/10/2018 – 15h 
                           26/10/2018 -- 09h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 10
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Facilitadora: SIMONE APARECIDA FECHIO FRANCISCO VIEIRA 
Psicóloga formada pela UNESP-BAURU, atua no Departamento de Recursos Humanos desde 2016 como 
Psicóloga Organizacional na área de avaliação psicológica, treinamento e desenvolvimento de pessoal. 

Inscrições: Das 11:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 23/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “ADMINISTRANDO AS EMOÇÕES”
Ementa: 
No mundo contemporâneo,  a ansiedade e o estresse acabam interferindo no dia a dia no âmbito pessoal 
e	profissional,	porém	existem	algumas	estratégias	que	auxiliam	na	mediação	de	situações	e	proporcionam	
uma	melhor	qualidade	de	vida.	Desta	forma,	esta	palestra	tem	como	enfoque		identificar	e	administrar	as	
emoções.
 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 08h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Dra. Ana Vera Niquerito Bozza 
Formada em Psicologia pela Universidade Sagrado Coração (USC). Doutora em Ciências da Reabilitação 
(HRAC/ USP). Mestre em Ciências da Reabilitação (HRAC/ USP). Especialista em Neuropsicologia 
(IPAF/ SP). Docente na Fundação Educacional Dr. Raul Bauab (Jahu/ SP). Docente convidada no Curso 
de Pós-graduação em Psicologia do Trânsito na Universidade Sagrado Coração (USC/ Bauru) e na Pós-
graduação em Neuropsicologia no Instituto de Ensino, Capacitação e Pós-graduação (INDEP / Marília). 

Possui experiência na área Clínica (Avaliação e Reabilitação Neuropsicológica). CRP: 06/102843.   

Inscrições: Das 16h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 24/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “COMUNICAÇÃO ASSERTIVA: UMA 
HABILIDADE INDISPENSÁVEL NOS RELACIONAMENTOS INTRAPESSOAL E 
INTERPESSOAL.”
Ementa: 
·	 Caracterizando	e	desmistificando	o	conceito	de	assertividade;
·	 Delineando	comportamentos	típicos	em	situações	de	conflito;
· Olhando para si... o quanto se avalia assertivo (a)?
· Estabelecendo relações entre os mecanismos de defesa psíquicos, inteligência emocional, autoestima e 
assertividade.
· Dando passos relevantes para a conquista de uma comunicação assertiva.
 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 10h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Angélica Lopes Gonçalves
Graduada em Psicologia pela Universidade do Sagrado Coração (USC, Bauru-SP); Pós-Graduada em Gestão 
Integrada de Pessoas e Sistemas de Informação pelas Faculdades Integradas de Bauru (FIB, Bauru-SP); 
Pós-Graduada em Terapia de Família e Casal (Abordagem Sistêmica) pela Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo (PUC-SP). Mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela Universidade 
Júlio de Mesquita Filho (UNESP-Bauru). Ministrou aulas de Comportamento nas Organizações no Curso 
de Recursos Humanos nas FIB, entretanto, dedica-se a área clínica desde a graduação, na qual atualmente 
tem incluído práticas de Mindfulness e Hipnose Ericksoniana em seus atendimentos.

Inscrições: Das 10:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 24/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “ETIQUETA PROFISSIONAL E MARKETING 
PESSOAL”.

Ementa: Habilidades	comportamentais	são	essenciais	para	ingresso	e	ascensão	na	trajetória	profissional.
Para auxiliar nesta tarefa, a palestrante elenca cinco dicas importantes de etiqueta no trabalho.
Dica	1:	o	profissional	deve	pesquisar	e	ter	conhecimento	sobre	a	cultura	da	organização	onde	trabalha.
Dica 2: é essencial conhecer a si próprio.
Dica 3: use o celular de acordo com as regras da empresa e trate os colegas de trabalho com atenção e 
educação.
Dica 4: no uso das redes sociais, tenha o máximo de cuidado com a imagem pessoal, para que não 
comprometa suas funções no trabalho.
Dica 5: a vestimenta de trabalho deve transmitir conceitos e códigos de valores da organização.
 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 13h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Michelle Godoy de Mattos
Mestre em Comunicação Midiática, pós-graduada em Ensino Superior e metodologia do ensino superior 
e	 graduada	 em	 Publicidade	 e	 Propaganda,	 Pedagoga	 e	 estudante	 de	 Filosofia	 e	História.	Atua	 na	 área	
acadêmica há 14 anos como professora de ensino fundamental, médio, cursinho, Graduação e Pós-
Graduação. Atualmente ocupa o cargo de coordenadora de Pós Graduação.

Inscrições: Das 14:30h do dia 06/09/2018 às 17h do dia 24/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO: REDES 
SOCIAIS NO MUNDO CONTEMPORÂNEO”

Ementa: 
Essa	palestra	terá	como	objetivo	refletir	sobre	os	ruídos	da	comunicação	aos	servidores	públicos	municipais.	
Definiremos	comunicação	e	quais	são	os	maiores	ruídos	no	âmbito	organizacional.	Essa	temática	abordará	
ainda	 os	 ruídos	 da	 comunicação	 contemporânea	 que	 atualmente	 sofrem	 influencias	 das	 redes	 sociais	
(WatsApp, Instagran, Facebook, Youtube, Messenger Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google, Snapchat), além 
de contextualizar a importância do individuo no processo de interação com o coletivo, no que tange suas 
articulações	com	o	meio	social.	Refletiremos	sobre	os	desafios	que	permeiam	os	processos	de	comunicação	
e a importância da empatia nas relações organizacionais.
 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 25/10/2018 – 15h
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Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrantes: 
Luzeneide de Lima Garcia, Formação em Psicoterapia Cognitiva Comportamental e Neuropsicologia 
Clínica. Graduada pela Universidade do Sagrado USC (2013). Atua como Psicoterapeuta e realiza 
avaliações Neuropsicológicas.
Pâmela Dinato Pereira e Silva, MBA em Gestão Estratégica de Pessoas pela Universidade Sagrado 
Coração/USC (2016). Graduada em Psicologia pela Universidade Sagrado Coração/USC (2013). 
Coordenadora de recrutamento e seleção, atuando há 12 anos nesta área.

Inscrições: Das 14h do dia 01/10/2018 às 17h do dia 24/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “MOTIVAÇÃO E PROPÓSITO DE VIDA”.
Ementa: O	autoconhecimento	contribui	para	a	identificação	de	um	propósito	e	para	a	tomada	de	decisões	
importantes	no	nível	pessoal	e	profissional.
Com o propósito nasce a motivação.
Serão	abordadas	reflexões	e	ferramentas	para	o	autoconhecimento,	sobre	a	nossa	existência	no	mundo	e	
como lidar com as “desculpas” e as “culpas”, que nos impedem de ter uma vida plena.
 
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: 26/10/2018 – 08h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Patricia de Cassia P. Ferrarini Bertuzzo
Psicóloga Clínica, Palestrante e Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Pós Graduanda em Neuropsicologia 
Clínica.

Inscrições: Das 09:30h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “RELACIONAMENTO INTERPESSOAL”
Ementa: Relacionamento interpessoal refere-se à interação entre pessoas emocionais e instáveis, que 
passam por transformações a todo tempo e isso requer certas habilidades. 
No contexto das organizações, o relacionamento interpessoal é de extrema importância, pois um 
relacionamento interpessoal positivo contribui para um bom ambiente dentro da organização.
A palestra abordará sobre autenticidade, empatia, expressão de sentimentos, assertividade e expectativas 
quanto a si e os outros.

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: 26/10/2018 – 10h 
Carga horária: 02 horas
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: 
SUSI CLAUDIA ARRABAL CERIGATO
Atua como Psicóloga no IBAP – Instituto Bauruense de Psicodrama.
Já atuou como professora no Programa Gerando Talentos do Instituto do Trabalhador/Franqueado de Bauru 
e também como Psicóloga na Fundação para o desenvolvimento médico hospitalar.
É	formada	em	Psicologia	pela	Universidade	Estadual	Paulista	“Júlio	de	Mesquita	Filho”
Campus Bauru. 
Qualificações:
- Curso de Formação em Arteterapia - Instituto Bauruense de Psicodrama.
- Curso de Pós-Graduação lato sensu – Especialização em Administração Hospitalar”
Faculdade de Medicina de Botucatu.

- Curso Básico, Intermediário e Avançado de Psicossomática - Associação Brasileira de Medicina 
Psicossomática, Regional São Paulo.
-Curso Especialização em Psicodrama Terapêutico - Instituto Bauruense de Psicodrama.
- Telecurso de Especialização em Violência Doméstica contra crianças e adolescentes -
Universidade de São Paulo/ Instituto de Psicologia – LACRI - 
-Certificação	Internacional	de	Coaching,	Mentoring	&	Holomentoring	Instituto	HOLOS	de	Qualidade

Inscrições: das 10:30h do dia 04/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018, 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “ADMINISTRAÇÃO DAS EMOÇÕES.”
Ementa: Vivemos um momento de constantes mudanças no ambiente organizacional, nas rotinas diárias, 
o	que	causa	diferentes	tipos	de	reações	nas	pessoas,	às	vezes	pode	ficar	difícil	ter	que	lidar	com	algumas	
emoções e com grandes mudanças situacionais. Com isso se torna necessário administrar e lidar com 
emoções	para	ter	uma	melhor	qualidade	de	vida	pessoal	e	profissional.

Serão abordados os tópicos:
·	 A	finalidade	das	emoções;
· O saudável e o Patológico; 
· O que é possível fazer por mim?

As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru e poderão 
aproveitar o certificado para fins de Progressão por Qualificação Profissional os servidores lotados 
nos cargos enquadrados na Lei 5975/10. 
Data e horário: 26/10/2018 – 13hrs
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Leandro Bianchini Garcia
Psicólogo graduado pela Universidade do Sagrado Coração e especializando-se em Neuropsicologia 
Clínica pelo CENSUPEG.
Tem experiência de dez anos em Recursos Humanos e três na área da Educação. 
É	 também	graduado	 em	Gestão	 de	Recursos	Humanos	 pela	Universidade	São	Marcos/SP,	 assim	 como	
certificado	para	atuar	como	Coach	pelo	Instituto	Brasileiro	de	Coaching.
Único	profissional	de	Bauru/SP	habilitado	no	Protocolo	de	Treinamento	e	Desenvolvimento	de	Habilidades	
Emocionais e Sociais, pelo Instituto Brasileiro de Inteligência Emocional e Social,  no método FRIENDS.

Inscrições: Das 09h do dia 13/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018 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.

SEMANA DO SERVIDOR 2018 - PALESTRA: “MUDANÇAS E OPORTUNIDADES”
Ementa
Objetivos
Refletir	sobre	os	impactos	e	percepções	da	mudança	em	nossa	vida.
Identificar	as	emoções	envolvidas	nesse	processo.
Analisar: como uma mudança pode gerar uma oportunidade.
Entender que Oportunidade não é acaso, mas preparo.
Tópicos
O que é mudar e o que é oportunidade.
Por que entender a Mudança?
As variáveis da mudança.
Fatores	que	influenciam	nossa	maneira	de	enxergar	a	mudança.
Impactos da mudança.
Fatores de resistência à mudança.
Por que podemos resistir às mudanças.
As emoções que sentimos durante a mudança.
Fases da mudança.
Avaliação do campo de forças.
Qual o limite para sonharmos e buscarmos as oportunidades.
Onde nasce a oportunidade.
Novos modos e ideias.
Matriz de gestão de mudança.
Dicas.
Mensagem Final.

As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 26/10/2018 – 15h 
Carga horária: 02 horas
Vagas: 80
Local: NAPEM localizado na Avenida Duque de Caxias 16-55.
Palestrante: Maria Cristina Lopes Rodrigues
Psicóloga pela USC, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos- FECAP-SP. Formação em 
psicodrama- ABPS- SP e pós-graduação em gestão do Conhecimento - Universidade Santa Úrsula- RJ. 
Carreira desenvolvida como executiva na área de Recursos Humanos em empresas como Icatu Hartford, 
Sul América, Grupo Cacique (Cia. Cacique de Café Solúvel, Banco Cacique) e Mappin. Implantando 
processos e projetos para gestão de pessoas.
Realiza trabalhos como consultora e coach desde 2005.
Possui	certificações	internacionais	e	nacionais.
Consultora	Empresarial	certificada	pela	Wilson	Learning	Corporation	como	multiplicadora	do	Programa	
The Counselor Sales Performance. Coaching para gestão de consultores de vendas- abordagem consultiva 
– Wilson Learning Corporation. 
ABRH – Regional Centro Oeste – Diretora de Desenvolvimento e Grupos de Estudos em Bauru.

Inscrições: das 15:30h do dia 11/09/2018 às 17h do dia 25/10/2018, 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: OUTUBRO ROSA (CÂNCER DE MAMA E DE COLO DE ÚTERO)
Ementa: 
Palestra com o objetivo de levar as informações sobre os cuidados com a saúde e as prevenções nos exames 
periódicos. 
 
As inscrições estarão abertas a todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru. 
Data e horário: 29/10/2018 – 09h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59.
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Palestrante: Thiago Gonçalves Carvalho
Curso Técnico em Enfermagem (2003)
Graduação em Enfermagem pela Instituição: UNIP- Universidade Paulista Campus Assis-SP (2011)
Especialização em Saúde Mental e Atenção Psicossocial – INDEP- 2013
Capacitação para conselheiros e lideranças comunitárias - UFSC- 2013
Especialização em Saúde Pública com ênfase em ESF- INDEP- 2012
Programa	de	Aprimoramento	Profissional	PAP-	Alterações	e	intervenções	associadas	ao	envelhecimento-	
2012

Inscrições: Das 12h do dia 16/10/2018 às 17h do dia 28/10/2018 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.

3º FÓRUM DO DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO FUNCIONAL –
“ENTENDENDO O CONCEITO DE DOENÇA OCUPACIONAL”

Ementa: O presente Fórum tem como objetivo abordar um assunto delicado e extenso, que se encontra 
interligado ao mundo do trabalho, ou seja, a doença ocupacional.
Qual o conceito de doença ocupacional? Quais as diferenças entre doença ocupacional e acidente de 
trabalho?  Como diferenciar uma patologia comum da doença ocupacional? Como ocorre a investigação 
para a constatação de tal fato? São alguns dos temas que serão abordados.
Destarte, a presente palestra, tem como meta esclarecer tais questionamentos, e orientar o servidor sobre 
como proceder para desencadear a investigação de caracterização de doença ocupacional, propiciando 
ainda, amplo espaço para o esclarecimento de dúvidas.

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: 30/10/2018 – 09h às 11h
Carga horária: 02 horas
Vagas: 400
Local: Teatro Universitário da Faculdade de Odontologia de Bauru. Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 
9-75, Vila Universitária.
Palestrante: 
DRA ERICA TATIANA VIEIRA MUNHOZ
Médica do Trabalho, graduada pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro em 2010, pós graduada 
em Medicina do Trabalho pela Universidade de São Paulo em 2013, e com título de Especialista pela  
Associação Nacional de Medicina do Trabalho/ Associação Médica Brasileira em 2016.  Atuando na área 
de saúde do trabalhador desde 2012 e como médica do trabalho na Divisão de Apoio ao Servidor desde 
2015. 

Inscrições: Das 17h do dia 02/10/2018 às 17h do dia 29/10/2018 através do site www.bauru.sp.gov.br

PALESTRA: “COMO A COOPERAÇÃO PODE AJUDAR NO SEU TRABALHO”
Ementa: 
1- Introdução ao Cooperativismo
O que é
Histórico
Atuação
2- Sociedade Cooperativa
Foco nas pessoas
Uma nova forma de trabalho
3- Cooperação e seus ramos de atividade
Mostrar como a cooperação faz parte da atualidade, a partir do dia a dia do mercado de trabalho.
4-	A	cooperação	no	trabalho	e	suas	consequências	para	um	bom	desempenho	profissional.
Como a cooperação pode auxiliar no desenvolvimento do trabalho, do contato com os atores sociais e 
favorecer	um	bom	desempenho	profissional	e	de	relacionamento	com	as	pessoas.

Objetivos:
1- Desenvolver uma compreensão a respeito da cooperação, via movimento cooperativista, proporcionando-
lhe,	ao	mesmo	tempo,	reflexão	de	como	a	cooperação	poderá	fazer	parte	da	vida	profissional	e	pessoal	dos	
participantes;
2	-	Fornecer	instrumental	reflexivo	sobre	a	temática;
3- Propor alternativas para que os envolvidos possam lançar ferramentas do cooperativismo na sua vida 
pessoal	e	profissional.
 
As inscrições estarão abertas à todos os servidores da Prefeitura Municipal de Bauru.
Data e horário: 31/10/2018 – 09h
Carga horária: 02 horas.
Vagas: 50
Local: Auditório do Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras, 1-59.

Palestrante: Marcello Zanluchi Surano Simon
Doutorando em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP 
- possui graduação em Comunicação Social - Habilitação em Jornalismo pela Universidade do Sagrado 
Coração (USC) e Mestrado em Comunicação, do Programa de Pós-graduação em Comunicação da 
Universidade	Estadual	Paulista	Júlio	de	Mesquita	Filho	-	Unesp	/	Bauru.	É	Assessor	de	Desenvolvimento	
do	Cooperativismo	do	Sicredi,	 a	primeira	 instituição	financeira	cooperativa	do	Brasil.	Foi	Professor	da	
Faculdade Eduvale de Avaré, ministrando disciplinas para os cursos de Comunicação Social. Atuou como 
Gerente de Operações e professor da Universidade do Sagrado Coração, com experiência na área de 
gestão	universitária.,	especificamente	como	responsável	pela	gestão	de	equipes,	respondendo	por	recursos	

humanos, compras, recrutamento, contratos jurídicos, seleção e retenção de recursos humanos, assessoria 
à Equipe Diretiva da Universidade. 

Inscrições: Das 10h do dia 05/10/2018 às 17h do dia 30/10/2018 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.

COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E 
REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAURU – CIPAR

EDITAL 01/2018
A Comissão Eleitoral do CIPAR, nomeados através da Portaria ADM nº 06/2018, publicada na edição 
n°3.032	 do	Diário	Oficial	 do	Município	 de	Bauru,	 em	16	 de	 outubro	 de	 2018,	 nos	 termos	 do	Decreto	
Municipal nº 11.405, de 25 de novembro de 2010 e Decreto Municipal nº 13.022, de 07 de março de 2016, 
e constituída por Ilaine Nicolino, Presidente, Jaqueline da Silva Franco, Membro e Vanessa Helena 
Pilleggi, Membro, torna pública a abertura das inscrições para candidatos com vista às eleições dos membros 
e suplentes da Secretaria de Administração, que comporão o Conselho Interno de Política de Administração 
e Remuneração – CIPAR, estabelecendo também as respectivas normas gerais regulamentares.

1 – DAS INSCRIÇÕES
1.1. 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.
1.2. As inscrições serão efetuadas na Secretaria Municipal da Administração, no Setor de Expediente, sito 
na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º Andar, Altos da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, SP, nos dias e horários 
abaixo:
- 29 de outubro a 01 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 18h;
- 05 a 09 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 18h;
- 12 a 14 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 18h;
- 19 a 23 de novembro de 2018, das 8h às 12h e das 14h às 18h.
1.3.	No	caso	de	 inscrição	por	procuração	deverão	ser	apresentados:	 instrumento	de	mandato	com	firma	
reconhecida; cópia legível e autenticada do documento de identidade do procurador. Será exigida uma 
procuração	por	candidato,	sendo	que	a	mesma	ficará	anexada	ao	requerimento	de	inscrição.
1.4.	O	candidato	ou	seu	procurador	é	responsável	pelo	preenchimento	da	ficha	de	inscrição,	bem	como,	pela	
veracidade e exatidão das informações prestadas, arcando o candidato com as consequências de eventuais 
informações incorretas ou ilícitas.

2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO
2.1. Pertencer ao quadro de servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos, da Secretaria Municipal da 
Administração.
2.2. Contar com tempo mínimo de 03 (três) anos de efetivo exercício na Secretaria Municipal da 
Administração.
2.3. Não ter sofrido penalidade administrativa nos últimos 05 (cinco) anos, sendo garantida a observância 
do disposto no parágrafo único do Art. 39 da Lei Municipal n.º 3781/1994.

3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ APRESENTAR
3.1. Requerimento em duas vias, devidamente preenchido, conforme modelo constante no Anexo I do 
presente edital.
3.2. Cópia da Cédula de Identidade (R.G).
3.3. Cópia do Cartão de Inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (C.P.F).
3.4. Certidão emitida pelo Departamento de Administração de Pessoal, que comprove:
O tempo de serviço público efetivo na Secretaria Municipal da Administração;
- Que não foi punido administrativamente nos últimos 5 (cinco) anos.

4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES
4.1. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas, neste 
edital	e	na	legislação	específica.
4.2. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão publicadas no 
Diário	Oficial.
4.3. Sobre as inscrições indeferidas caberá recurso, que poderá ser impetrado, dentro do prazo de 02 (dois) 
dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, a ser protocolizado na Secretaria Municipal da Administração, no 
Setor de Expediente, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º Andar, Altos da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, 
SP, a contar da data da publicação mencionada no item 4.2.
4.4.	Os	resultados	dos	recursos	impetrados	serão	publicados	no	Diário	Oficial	do	Município.

5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS
5.1. A impugnação das candidaturas poderá ser solicitada por qualquer munícipe ou servidor público 
municipal, no prazo de 02 (dois) dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h, e ser protocolizada Secretaria 
Municipal da Administração, no Setor de Expediente, sito na Praça das Cerejeiras, 1-59, 2º Andar, Altos 
da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, SP, a contar da data da publicação mencionada no item 4.2, e deverá 
ser	analisada	pela	Comissão	Eleitoral	do	CIPAR,	devendo	a	decisão	ser	publicada	no	Diário	Oficial	do	
Município.
5.2.	Sanadas	as	irregularidades,	se	houverem,	a	Comissão	de	Eleição	fará	publicar,	no	Diário	Oficial	do	
Município,	a	relação	oficial	dos	inscritos	que	será	submetida	à	eleição.

6 – DA ELEIÇÃO
6.1. A eleição será direta e secreta, usando-se o modelo de cédula única para o Conselho Interno de Política 
de Administração e Remuneração – CIPAR, onde aparecerão pela ordem de inscrição, o número do 
candidato e seu nome completo.
6.2.	O	servidor	eleitor,	no	ato	da	votação	deverá	apresentar	um	documento	oficial	ou	holerite,	não	sendo	
permitido o voto por procuração.
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6.2.1. O servidor eleitor votará somente em um candidato, considerando-se  nulo o voto em mais de um 
candidato.
6.3. Somente poderão votar os servidores ocupantes de cargos efetivos, ativos da Secretaria Municipal da 
Administração.
6.4. O processo eleitoral deverá contar com a participação obrigatória da maioria simples de servidores 
com direito a voto.
6.4.1.	Caso	não	haja	quórum	mínimo	de	eleitores	e/ou	candidatos,	fica	facultado	ao	Secretário	Municipal	
da	Administração	a	escolha	dos	servidores	 representantes,	a	ser	ratificada	pelo	Prefeito	Municipal.	
6.5. A Comissão de Eleição fará publicar, oportunamente, o planejamento do processo de votação.
6.6.	Nos	termos	da	legislação	eleitoral,	é	facultado	aos	candidatos	indicar	1	(um)	fiscal,	para	acompanhamento	
dos trabalhos, correndo as suas expensas, os custos deste, tais como: alimentação, transporte e outros.
6.7.	Serão	considerados	eleitos,	como	titulares,	os	02	(dois)	candidatos	mais	votados,	ficando	as	respectivas	
suplências para os 3º e 4º colocados.
6.7.1. O mandato dos membros do CIPAR será de 02 (dois) anos.
6.8. Havendo empate entre os concorrentes será considerado eleito o candidato que tiver maior tempo de 
serviço público municipal.
6.9. Não será permitido aos candidatos:
6.9.1. O assédio aos eleitores, nem a propaganda pessoal, denominada de  boca-de-urna.
6.9.2. Ceder ou usar, em benefício de sua campanha, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios.
6.9.3. Usar materiais ou serviços, em benefício de sua campanha, custeados pelos governos ou casas 
legislativas, que excedam as prerrogativas consignadas nos regimentos e normas dos órgãos que integram.
6.9.4. Usar os serviços de servidores municipais, para a eleição e em benefício de sua campanha, durante o 
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou o empregado estiver licenciado.
6.9.5. Produzir propaganda eleitoral que venha a caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa ou candidato, 
bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, como também, que implique 
oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer 
natureza.
6.10.	É	permitida,	nos	dias	da	eleição,	a	manifestação	individual	e	silenciosa	da	preferência	do	eleitor	por	
candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos.
6.10.1. São vedados, nos dias do pleito, até o término do horário das votações, a aglomeração de pessoas 
portando vestuário padronizado e os instrumentos de propaganda referidos no caput, de modo a caracterizar 
manifestação coletiva, com ou sem utilização de veículos.
6.11. No recinto dos locais de votação é proibido aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou 
objeto que contenha qualquer propaganda de candidatos.
6.12.	Aos	 fiscais,	 nos	 trabalhos	 de	 votação,	 só	 é	 permitido	 que,	 de	 seus	 crachás,	 constem	 o	 nome	 do	
candidato a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.
6.13. Os atos que contrariarem os itens de 6.9 a 6.12, serão passíveis de análise e sanções à cargo da 
Comissão	 Eleitoral	 do	 CIPAR,	 podendo	 ser	 penalizados	 com	 a	 desclassificação	 do	 candidato	 infrator,	
resguardando-se o devido processo legal.
6.14. A Comissão Eleitoral fará publicar, oportunamente, a data e local da apuração da eleição.

7 – DAS COMPETÊNCIAS DO CONSELHO – DECRETO 11.686/2011
7.1. Compete	ao	Conselho	fiscalizar,	controlar,	propor	modificações	ou	regulamentos,	procedimentos	e	o	
desenvolvimento da política de pessoal das Secretarias Municipais e dos órgãos da Administração Direta, 
exceto da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal da Educação.
7.2. Tendo em vista seu caráter representativo, poderá servir como um fórum de discussões, mantendo 
ainda intercâmbio com associações e outros órgãos governamentais e não governamentais, no sentido de 
promover, incentivar e sugerir a realização de eventos ligados à administração e ao desenvolvimento de 
pessoal.
7.3. O Conselho poderá requerer dos conselhos, comissões, órgãos da Administração Direta e das Secretarias 
Municipais o envio de pareceres, de documentos, de especialistas e demais informações necessárias para o 
desempenho de suas funções e para atender as suas atribuições.
7.4. O Conselho poderá solicitar a colaboração e a contratação de especialistas ou técnicos em administração 
pública,	necessários	para	o	desenvolvimento	de	projetos	específicos	ou	para	emitir	pareceres	técnicos	sobre	
matérias de interesse da Administração Municipal.

8 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1.	Os	atos	relativos	ao	Processo	Eleitoral	serão	publicados	no	Diário	Oficial	do	Município.
8.2. A Comissão Eleitoral do CIPAR poderá adotar, além da prevista no item anterior, outras formas de 
divulgação.
8.3. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 02 dias úteis, a contar da 
publicação do mesmo, na Secretaria da Administração, no Setor de Expediente, sito na Praça das Cerejeiras, 
1-59, 2º Andar, Altos da Cidade, CEP 17014-900, Bauru, SP.

Bauru, 16 de outubro de 2018.
Ilaine Nicolino - Presidente

Jaqueline da Silva Franco - Membro
Vanessa Helena Pilleggi - Membro

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO INTERNO DE POLÍTICA DE ADMINISTRAÇÃO E 

REMUNERAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BAURU – CIPAR 2018
Requerimento de inscrição/Número do candidato:____________________.

(preenchido pela comissão)
_____________________________________________________, portador do RG: 
_________________________,emitido pela _____________, inscrito no CPF, sob 
nº_______________________venho requerer à Comissão Eleitoral o deferimento da inscrição para 
concorrer à eleição do CIPAR, conforme dados abaixo e relação de documentos anexados.

Informações do candidato:
Nome completo: ______________________________________________________. 
Matrícula: ___________.RG:________________CPF:_______________________.

Estado civil:___________________. Sexo: (  )Masculino  (  ) Feminino
Endereço: _______________________________________________. Nº _______.
Bairro: ____________________________. Complemento:___________________.
Telefones: Res _______________ Com_______________ Cel________________.
Documentos anexados:
1. Cópia da Cédula de Identidade (R.G);
2. Cópia da inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF);
3. Certidão emitida pelo Departamento de Administração de Pessoal, com comprovações do tempo 
de serviço público efetivo na Secretaria da Administração, e que não foi punido administrativamente nos 
últimos 5(cinco) anos.
DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital.
Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bauru,_____ de ______________de 2018.
____________________________________

(assinatura do requerente ou procurador)

COMUNICADO - ELEIÇÃO CIPA - A Comissão de Eleição para a escolha dos Membros que irão compor 
a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA – Gestão 2019/2020, conforme a Lei Municipal nº 
7.087/2018, informa a abertura das inscrições para candidatura dos representantes dos servidores Públicos 
Municipais da Prefeitura Municipal de Bauru. Poderão se candidatar os servidores efetivos e ativos, pelo 
período de 15/10/2018 a 14/11/2018, nos Expedientes de cada Secretaria, de acordo com o horário de 
atendimento dos mesmos. Participem! Bauru, de 09 de outubro de 2018. Comissão de Eleição.

COMISSÃO ELEITORAL CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES
EDITAL PARA ELEIÇÃO DOS MEMBROS REPRESENTANTES DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS – EDITAL 01/2018
A Comissão de Eleição da CIPA, constituída nos termos do Artigo 30 da Lei Municipal n.º 7.087/2018 
e Portaria n.º 05/2018, composta pelos membros titulares: Zenir Alvarenga Alves, Presidente; Andressa 
Binato de Castro Martins, Gisele da Silva Zanutto, Ilaine Nicolino, Murillo Aparecido Placo e membros 
suplentes: Andressa Suellen da Silva Carvalho, Bruna Martins, Mário Cesar Carneiro Lobo Júnior, Simone 
Orestes, Willian da Costa Matias; torna pública a abertura das inscrições para candidatos com vista à eleição 
para compor a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, mandato 2019/2020, estabelecendo 
ainda as seguintes normas regulamentadoras:

1 – DAS INSCRIÇÕES:
1.1. 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.
1.2. As inscrições serão efetuadas nos expedientes de cada Secretaria, no período de 15/10/2018 a 
14/11/2018, de segunda a sexta-feira, nos seus respectivos horários de funcionamento.

2 – REQUISITOS PARA A INSCRIÇÃO:
2.1. Pertencer ao quadro de servidores ocupantes de cargos efetivos e ativos (Estatutários ou Celetistas) da 
Prefeitura Municipal de Bauru.
2.2. Estar em exercício de suas funções, ou seja, não estar em afastamento, salvo à exceção de férias, 
licença prêmio ou licença gestante.
2.3. Não ter sido membro reeleito da CIPA no pleito anterior.
2.4. Não ter parentesco com os membros titulares ou suplentes da Comissão de Eleição.

3 – PARA INSCREVER-SE, O CANDIDATO DEVERÁ:
3.1. Apresentar, no ato da inscrição, documento pessoal com foto.
3.2.	Preencher	a	ficha	de	inscrição	por	completo	e	de	próprio	punho.
3.3.	Colar	na	ficha	de	inscrição	uma	foto	recente	3x4.

4 – DA ANÁLISE DAS INSCRIÇÕES:
4.1. Serão indeferidas as inscrições dos candidatos que não preencherem as condições legais exigidas neste 
edital	e	na	legislação	específica.
4.2. As inscrições deferidas e as indeferidas, constando o motivo do indeferimento, serão publicadas no 
Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru.
4.3. Caberá recurso em relação às inscrições indeferidas, que poderá ser interposto, dentro do prazo de 
02 (dois) dias úteis após a publicação, das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min, a ser 
protocolizado no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça 
das Cerejeiras nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA.
4.4.	O	resultado	do	recurso	interposto	será	publicado	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru.	

5 – DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS:
5.1. Qualquer servidor público municipal ativo poderá protocolizar a impugnação das candidaturas, no 
Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça das Cerejeiras 
nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA, no prazo de 02 (dois) dias úteis, após a 
data da publicação. 
5.2. A Comissão eleitoral decidirá sobre a impugnação de qualquer espécie.
5.3.	Sanadas	as	eventuais	irregularidades,	a	Comissão	de	Eleição	da	CIPA	fará	publicar,	no	Diário	Oficial	
do	Município	de	Bauru,	a	relação	oficial	dos	inscritos.

6 – DA DIVULGAÇÃO DOS CANDIDATOS INSCRITOS:
6.1.	Será	divulgada	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru	a	lista,	por	ordem	alfabética,	contendo	nome	
e foto de cada candidato, durante todo o período eleitoral.
6.2.	É	de	responsabilidade	de	cada	candidato	fazer	sua	própria	divulgação,	seguindo	as	normas	previstas	
neste edital.

7 – DA ELEIÇÃO:
7.1. A eleição será por voto secreto, com cédula previamente preparada com nomes e/ou apelidos, secretarias 
e números dos candidatos.
7.2. Data e horário da eleição:
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A eleição acontecerá no período de 28/11/2018 a 19/12/2018.
A coleta de votos deverá percorrer os setores onde se encontram os servidores desta Prefeitura com postos 
volantes. 
7.3. Cada servidor terá direito a votar uma única vez, independente de possuir mais de uma matrícula/
contrato.
7.4. Todas as urnas serão lacradas e assinadas pelos membros da Comissão Eleitoral da CIPA, atuantes no 
local	de	votação,	ao	final	de	cada	itinerário.	
7.5. A Comissão de Eleição da CIPA fará publicação, oportunamente, da relação dos dias e locais de votação. 
7.6.	Será	permitida	aos	candidatos,	a	realização	da	campanha	e	panfletagem	nos	órgãos	públicos	municipais,	
mediante autorização do Secretário ou responsável da pasta, até o primeiro dia útil anterior ao dia da 
votação, desde que não atrapalhe o andamento dos serviços nem o atendimento ao público.
7.7. Não será permitido aos candidatos:
7.7.1. No dia da votação, o assédio aos eleitores, nem a propaganda pessoal, denominada boca de urna, não 
sendo	possível	a	panfletagem	e	a	presença	dos	candidatos	nas	imediações	da	entrada	dos	locais	de	votação.
7.7.2. Ceder ou usar, em benefício de sua campanha, bens móveis ou imóveis pertencentes à administração 
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, inclusive 
qualquer	meio	de	comunicação	eletrônica	corporativa.
7.7.3. Usar materiais ou serviços, em benefício de sua campanha, custeados pela Administração Pública.
7.7.4. Usar os serviços de servidores municipais para a eleição, e em benefício de sua campanha, durante 
o horário de expediente normal, salvo se o servidor estiver em gozo de férias, licença prêmio ou licença 
gestante.
7.7.5. Produzir propaganda eleitoral que venha a caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa ou candidato, 
bem como atingir órgãos ou entidades que exerçam autoridade pública, como também, que implique 
oferecimento, promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza.
7.7.6.	É	vedada,	nos	dias	das	votações,	até	o	seu	término,	a	aglomeração	de	pessoas	portando	vestuário	
padronizado e os instrumentos de propaganda, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem 
utilização de veículos.
7.7.7. No recinto dos locais de votação é proibido aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou 
objeto que contenha qualquer propaganda de candidatos.
7.7.8	Aos	fiscais	dos	candidatos,	nos	trabalhos	de	votação,	só	é	permitido	que,	de	seus	crachás,	constem	o	
nome do candidato a que sirvam, vedada a padronização do vestuário.
7.8. Os atos que contrariarem os itens de 7.7.1 a 7.7.8, serão passíveis de análise e sanções a cargo da 
Comissão	 de	 Eleição	 da	 CIPA,	 podendo	 ser	 penalizados	 com	 a	 desclassificação	 do	 candidato	 infrator,	
resguardando-se o devido processo legal.
7.9. Será permitida aos eleitores, no dia das eleições, a manifestação individual e silenciosa da preferência 
por candidato, revelada exclusivamente pelo uso de bandeiras, broches e adesivos, contanto que não tente 
impingir suas intenções de votos aos outros eleitores.
7.10. A Comissão de Eleição publicará, oportunamente, a data e local da apuração da eleição, bem como 
instruções e regramentos adicionais ao presente processo eleitoral.

8 - DA FISCALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL:
8.1. A equipe que irá coletar os votos será composta por Titulares e Suplentes da Comissão Eleitoral da 
CIPA, designados pela Portaria 05/2018.

9 – DA APURAÇÃO:
9.1. A apuração dos votos será realizada no dia 26/12/2018, às 14h, na SESMT.
9.2. A apuração ocorrerá independente da quantidade de votos colhidos. 

10 – DOS ELEITOS:
10.1. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes, os candidatos mais votados, conforme 
previsto no item 11.1 deste edital.
10.2. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço público municipal.
10.3. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem 
decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes.

11 – DA NOMEAÇÃO:
11.1. Serão nomeados para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, os 09 (nove) membros 
eleitos representantes dos servidores, sendo 05 (cinco) titulares e 04 (quatro) suplentes, nesta sequência, 
conforme quantidade de votos.
11.2. A posse ocorrerá após a participação dos membros da CIPA no treinamento obrigatório de formação, 
que deverá ser promovido pela Seção de Segurança e Medicina do Trabalho – SESMT.
11.3. O treinamento obrigatório de formação terá carga horária de 20 horas, distribuídas em no máximo 04 
horas diárias e será realizado durante o expediente normal de trabalho, nos termos dos Artigos 26, 27, 28 
e 29 da Lei 7.087/2018.

12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
12.1.	Os	casos	omissos	neste	edital	ficarão	a	cargo	da	Comissão	Eleitoral	da	CIPA	para	deliberação	de	
acordo com a Lei 7.087/2018.
12.2.	Os	atos	relativos	ao	Processo	Eletivo	serão	publicados	em	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru.
12.3. Eventual impugnação do presente edital poderá ser interposta no prazo de 02 (dois) dias úteis após a 
primeira publicação do mesmo, podendo ser protocolizada das 8h00min às 11h30min e das 13h30min às 
17h30min, no Expediente da Secretaria Municipal da Administração, no Paço Municipal, 2º andar, Praça 
das Cerejeiras nº 1-59, Bauru - SP, endereçado à Comissão de Eleição da CIPA.

Bauru, SP, 09 de outubro de 2.018.
Zenir Alvarenga Alves

(Presidente da Comissão Eleitoral da CIPA)
Andressa Binato de Castro Martins

(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)
Gisele da Silva Zanutto

(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)
Ilaine Nicolino

(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)
Murillo Aparecido Placo

(Membro titular da Comissão Eleitoral da CIPA)

ANEXO I
MODELO DO FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

PREFEITURA MUCIPAL DE BAURU
COMISSÃO DE ELEIÇÃO DA CIPA – COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE 

ACIDENTES

Requerimento de inscrição
Número do candidato: ______________/________________________.
                                                               (preenchido pela comissão)
Eu____________________________________________________________________venho requerer à 
Comissão de Eleição, o deferimento da inscrição para concorrer à eleição da CIPA, conforme dados abaixo.

Informações do candidato:
Secretaria: __________________________________ Lotação: ________________________________.
                                                                                                             (setor em que trabalha)
Nome completo: ______________________________________________________________________. 
Apelido : ____________________________________________________Matrícula:________________.
RG:________________________________________CPF:_____________________________________.
Estado civil: ____________________________________ Sexo: (  ) Masculino  (  ) Feminino
Endereço: ________________________________________________________ nº ________________.
Bairro: ____________________________________________ Complemento: ____________________.
Telefones: Res ___________________ setor de trabalho________________ Cel ___________________.
DECLARO ainda, estar ciente das exigências e condições que constam no Edital nº 01/2018, em 
conformidade com a Lei Municipal nº 7.087/2018 e Portaria 05/2018, bem como da obrigatoriedade da 
realização do treinamento previsto nos itens 11.2 a 11.4 do edital citado acima.
Nestes Termos,
P. Deferimento.

Bauru,_____ de _____________ de 2018.
____________________________________

(assinatura do requerente)

Secretaria da Educação
Isabel Cristina Miziara

Secretária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A diretora da E.M.E.I.I. “Venâncio Ramalho Guedes de Azevedo”, convoca os associados da APM a 
comparecerem à Assembleia Geral para eleição, composição e posse de novos membros do Conselho 
Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. A primeira chamada será no dia 05 de novembro de 
2018, segunda-feira às 15h30, em sua sede, sito à Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros km 225/226, 
Bairro Santa Terezinha. Não havendo o comparecimento de dois terços dos associados, convocamos, em 
segunda chamada, às 16h no mesmo local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEII Lilian Aparecida Passoni Haddad convoca os associados da APM a comparecerem 
à Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será no dia 31 de outubro de 2018, quarta-feira, às 16 horas, na Rua Dezenove 
3-40, núcleo Leão XIII, CEP: 17057-643. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos em segunda chamada às 16 horas e 30 minutos, no mesmo local e data.

EDITAL DE COVOCAÇÃO
A diretora  da EMEI Profª Maria Alice Seabra Prudente, convoca os associados da APM (Associação de 
Pais e Mestres) a   comparecerem à Asembléia Geral,  para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, 
Diretoria  Executiva, Conselho Fiscal . A primeira chamada será no  dia  31  de outubro de 2018, quarta-
feira, às 15 horas em sua sede, sito a Rua João de Goes Manso Sayão Netto nº 5-39, Vila Industrial, 
Bauru SP. Não havendo comparecimento de mais da metade de seus associados, convocamos em segunda 
chamada, às 15h e 30 min., no memso local e data.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEI “Professor José Gori” convoca os associados da APM a comparecerem à Assembleia 
Geral para a eleição e posse dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal. 
A primeira chamada será no dia 31 de outubro de 2018, quarta-feira, às 07h30m, em sua sede, sito à Rua 
Carlos Pereira Bicudo, Parque Jaraguá, nesta cidade de Bauru. Não havendo o comparecimento de mais da 
metade dos associados, convocamos em segunda chamada às 08h, no mesmo local e data.

EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO 
A presidente do Conselho Escolar da EMEI JOÃO MARINGONI convoca os pais ou responsáveis legais, 
professores e funcionários para a condução do processo eleitoral no corrente ano. As inscrições serão feitas 
nos dias 29 de Outubro de 2018 às 16h. A divulgação das chapas será realizada no dia 31 de Outubro de 
2018. A eleição será realizada no dia 5 de Novembro de 2018, das 7h30min às 11h00min e das 13h00min 
às 17h00min. A apuração e divulgação serão realizadas imediatamente após o pleito. A posse ocorrerá no 
dia 12 de Novembro de 2018 às 16h00min. A documentação referente ao processo eleitoral será entregue 
na Secretaria Municipal de Educação dia 16 de Novembro de 2018.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretora da EMEII Gasparzinho, convoca os associados da APM a comparecerem a Assembleia Geral 
para eleição e/ou recondução dos membros da Diretoria Executiva, Conselho Deliberativo e Conselho 
Fiscal, no dia 06 de novembro de 2018, terça-feira, às 08h, em sua sede, sito à Rua Marcondes Salgado, 
2-56, Centro, nesta cidade de Bauru. Não havendo o comparecimento de mais da metade dos associados 
convocamos em segunda chamada, às 08h30minutos, no mesmo local e data.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretora da EMEF IVAN ENGLER DE ALMEIDA convoca os associados da APM a comparecerem 
à Assembleia Geral para eleição dos membros do Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal. A primeira chamada será no dia 31 de outubro de 2018, quarta-feira, às 8h, em sua sede, sito à 
Avenida Maria Ranieri, 4-30, CEP: 17055-175. Não havendo comparecimento de mais da metade dos 
associados, convocamos, em segunda chamada, às 8h30, no mesmo local e data.

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.035/18 - PROCESSO Nº 36.750/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA:	ESCOLA	DE	EDUCAÇÃO	INFANTIL	PRIVADA	SERELEPE	&	GERAÇÃO	LTDA	
ME - OBJETO: Aquisição de 85 (oitenta e cinco) vagas em período integral, conforme o seguinte:

TURMA FAIXA ETÁRIA VAGAS PERÍODO INTEGRAL

INFANTIL

0 A 3 ANOS 
(CRECHE)

10

INFANTIL I 20

INFANTIL II 20

INFANTIL III 25

INFANTIL IV 4 A 5 ANOS
(PRÉ-ESCOLA)

05

INFANTIL V 05
VALOR TOTAL:	R$	 315.438,00	 –	PRAZO: 12 meses – MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO - ASSINATURA: 04/10/18, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria de Esportes e Lazer
Vanderlei Mazzuchini Junior

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.031/18 - PROCESSO Nº 38.037/12 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU 
- CONTRATADA: PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - 
OBJETO: Constitui o objeto do presente a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA  
MODERNIZAÇÃO DA PISTA DE ATLETISMO “ANTONIO MILAGRE, QUE TERÁ A CONSTRUÇÃO 
DE ARQUIBANCADAS, SANITÁRIOS, BILHETERIA, DEPÓSITOS E OUTRAS MELHORIAS: 
LOCAL: AVENIDA WALDEMAR GUIMARÃES FERREIRA, S/Nº QT 09, LADO IMPAR /
ESQUERDO,	 JARDIM	PRUDÊNCIA,	CEP:	 17.065-023,	 SETOR	4,	QUADRA	563,	ZONA	OESTE	 -	
BAURU / SP, pertencentes ao contrato de repasse nº 771910/2012/ME/CAIXA, com o fornecimento de 
materiais,	mão-de-obra,	equipamentos	e	tudo	o	mais	que	se	fizer	bom	e	necessário	para	a	execução	da	obra	
em	conformidade	com	as	especificações	e	normas	oferecidas	pela	Secretaria	Municipal	de	Planejamento.	
- VALOR TOTAL:	R$	 1.991.462,92	 –	PRAZO: 18 meses – MODALIDADE: Concorrência Pública 
nº 09/18 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 01/10/18, 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 30/2018
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.

09/10/2018 PROGRAMA E INC VIGILÂNCIA EM SAÚDE 	R$														3.000,00	
09/10/2018 PROGRAMA E INC VIGILÂNCIA EM SAÚDE 	R$											37.550,07	
10/10/2018 CIDE 	R$											52.026,85	
10/10/2018 CFEM 	R$											65.779,67	
10/10/2018 FPM 	R$					1.525.471,00	
10/10/2018 ITR 	R$									230.175,84	
11/10/2018 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 	R$											73.134,72	
11/10/2018 REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 	R$											38.400,00	

11/10/2018 REDE	DE	PROTEÇÃO	SOCIAL	ESP	MÉDIA	COMPLEX.	 	R$											23.446,80	
11/10/2018 AÇÕES	DE	MANUT.	SERV	ALTA	MÉDIA	COMPLEX. 	R$									341.002,00	
11/10/2018 AÇÕES	DE	MANUT.	SERV	ALTA	MÉDIA	COMPLEX. 	R$					2.743.815,39	
11/10/2018 PAC 2 DIVERSOS BAIRROS 	R$					1.189.914,67	

11/10/2018 ISS SIMPLES 	R$											97.892,37	
15/10/2018 PISO	SOCIAL	ESPECIAL	MÉDIA	ALTA	COMPLEX. 	R$									158.900,00	
16/10/2018 QESE 	R$					1.006.183,93	
16/10/2018 AÇÕES	DE	ASSISTÊNCIA	FARMACÊUTICA 	R$									171.756,13	
16/10/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 	R$									267.489,44	
16/10/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 	R$														5.000,00	
16/10/2018 PROGRAMA E INC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE 	R$									116.559,30	
16/10/2018 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA 	R$											24.200,00	
16/10/2018 PISO	SOC.	ESP.	MÉDIA	ALTA	COMPL 	R$											74.000,00	
16/10/2018 IPI 	R$											64.330,23	
16/10/2018 FUNDEB 	R$									921.363,72	
17/10/2018 PISO	SOC.	ESP.	MÉDIA	ALTA	COMPL 	R$											90.000,00	

Secretaria do Meio Ambiente
Sidnei Rodrigues

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

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

ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
*Para solicitar a substituição/poda procure o Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel e 
documentos pessoais (cópias simples), conforme Lei nº 4368/99.

*A substituição de árvore só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no Diário 
Oficial.

“Deferido o pedido, o munícipe terá o prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do  deferimento  
no		Diário		Oficial		do		Município,		para	efetivar		a		supressão		da		árvore		e		de		15		(quinze)		dias,		a		partir		
da supressão, para substituição da mesma, sob pena prevista nesta lei. (NR)”  (Art. Alterado pela Lei nº 
4714/01)

*As	despesas	com	a	substituição	ficarão	a	cargo	do	requerente.

* As mudas das espécies vegetais arbóreas para substituição/habite-se, deverão ter altura igual ou superior 
a 1,50 metros (um metro e cinquenta centímetros) e estarem orientadas por tutor e protegidas por gradil 
(parágrafo único do art. 1º do Decreto nº 8806/00).

*A	poda	de	árvore	em	domínio	público	 somente	 será	permitida	 seguindo	as	especificações	contidas	no	
artigo 21 da Lei nº 4368/99 que cita: servidor da prefeitura, Empresas responsáveis pela infra-estrutura 
urbana, Equipe do Corpo de Bombeiros e Pessoas credenciadas pela SEMMA.

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

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

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

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Nas calçadas que dão suporte a rede elétrica deverão ser plantadas mudas de pequeno porte:
Sugestão: caqui do cerrado (Diospyros híspida); cerejeira do rio grande (Eugenia involucrata); tamanqueiro 
(Byrsonima intermedia); astrapéia (Dombeya wallichii), acerola (Malpighia glabra), araçá (Psidium 
cattleianum), grevílha anã (Grevillea banksii), cambuí (Myrciaria tenella), calicarpa (Callicarpa reevesii), 
pitanga (Eugenia uniflora); mulungu do litoral (Erythrina speciosa); neve da montanha (Euphorbia 
leucocephala); urucum (Bixa orelana);	flamboyant	mirim	(Caesalpinia pulcherrima), escova de garrafa 
(Callistemon sp.), siraricito (Cojoba sophorocarpa), nêspera (Eriobotrya japonica), calabura (Muntingia 
calabura), ipê branco (Tabebuia rosea-alba), Calliandra (Calliandra houstoniana), jabuticaba (Myrciaria 
cauliflora), uvaia (Eugenia pyriformis), Amora (Morus nigra), Jambo branco (Syzygium aqueum), Pau-
santo (Kielmeyera coriácea), Folha de Serra (Ourateas spectabilis), Romã (Punica granatum), Cerejeira 
(Prunus campanulata), Pequeno Barbatimão (Stryphnodendron adstringens, S. polyphyllum), Cerejeira 
ornamental (Prunus serrulata), Gabiroba (Campomanesia xanthocarpa).

Nas calçadas opostas a rede elétrica ou possuírem fiação compacta deverão ser plantadas mudas de 
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médio porte:
Sugestão: jacarandá mimoso (Jacaranda mimosifolia), quaresmeira (Tibouchina granulosa), pata-de-
vaca (Bauhinia sp), louro pardo (Cordia trichotoma); alecrim de campinas (Holocalyx balansae); pau 
terra ( Qualea grandiflora; Qualea parviflora); amendoim falso (Acosmium subelegans); caviuna do 
cerrado (Dalbergia miscolobium); amendoim do campo (Platypodium elegans), bico de pato (Machaerium 
aculeatum); barbatimão (Stryphnodendron rotundifolium), candeia (Piptocarpha rotundifolia); falso 
barbatimão (Dimorphadra mollis); jacarandá do campo (Machaerium acutifolium); aldrago (Pterocarpus 
violaceus), olho de dragão (Adenanthera pavonina), pequi (Caryocar brasilienses), aroeira pimenteira 
(Schinus terebinthifolia), sibipiruna (Caesalpinia pluviosa), chuva de ouro (Cassia fistula), pau Brasil 
(Caesalpinia echinata), ipê amarelo do cerrado (Tabebuia aurea); ipê amarelo (Tabebuia chrysotricha), 
grumixama (Eugenia brasiliensis), magnólia branca (Magnolia grandiflora), magnólia amarela 
(Michelia champaca), amendoinzeiro (Platypodium elegans), fedegoso (Senna macranthera), cabreúva 
(Myroxylon peruiferum),	 lofantera	 da	 amazônia	 (Lophanthera lactescens), tipuana (Tipuana tipu),  
resedá gigante (Lagerstroemia speciosa), acácia mimosa (Acacia podalyraefoli), dedaleiro (Lafoensia 
pacari), tamanqueira (Pera glabrata), mirindiba rosa (Lafoensia glyptocarpa), melaleuca (Melaleuca 
alternifolia ); Mulungu – Coral (Erythrina verna), Quereutéria (Koelreuteria paniculata), Tamarindo 
(Tamarindus indica), Albizia (Albizia lebbeck), Chapéu de Sol ( Terminalia catappa), Alfeneiro ( Ligustrum 
lucidum), Saboneteira (Sapindus saponaria), Jambo Amarelo (Syzygium jambos), Oliveira (olea europaea), 
Amarelinho (Plathymenia reticulata), Cedro (Cedrela fissilis), Jenipapo (Genipa americana),  Cambuci 
(Campomanesia phaea), Ipê Felpudo (Zeyheria tuberculosa).

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

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

ASSUNTO: AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL

NOME ENDEREÇO PROCESSO

NELSON MASSAYUQUI
ENDEREÇO DA OCORRÊNCIA: 
Rua Padre João, nº 6-54 – Vila Santa 
Izabel

55197/2018

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

PROCESSO(S) DEFERIDO(S): VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE 
ÁRVORE(S), APÓS 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS: 

PROCESSO: 50232/2018
INTERESSADO: Aparecido Osni Delecrode
ENDEREÇO: Rua Bernardino de Campos, nº 14-146, Vila Souto
ESPÉCIE	DEFERIDA:	01	árvore	da	espécie	Canelinha,	localizada	à	esquerda	do	imóvel	
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 57148/2018
INTERESSADA: Luciana Abel da Silva
ENDEREÇO: Rua Alto Purus, Qt. 13, nº 13-17, PMB: 4/432/16, Parque Boa Vista
ESPÉCIE	DEFERIDA:	01	árvore	da	espécie	Alfeneiro,	localizada	à	direita	do	imóvel	
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 61512/2018
INTERESSADO: Matheus Moreira Campos
ENDEREÇO: Rua Arlindo Fidelis, nº 4-29, Jardim Ferraz
ESPÉCIE	DEFERIDA:	01	árvore	da	espécie	Resedá,	localizada	ao	centro	do	imóvel	
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 57356/2018
INTERESSADO: José Valerio Neto
ENDEREÇO: Rua João Urias Batista, nº 1-15, Vila São Francisco
ESPÉCIE	DEFERIDA:	01	árvore	da	espécie	Chapéu-de-sol,	localizada	à	direita	do	imóvel	
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 45851/2018
INTERESSADA: Juliana Correia da Silva
ENDEREÇO: Alameda Urano, nº 11-40, Parque Jaraguá
ESPÉCIE	DEFERIDA:	01	árvore	da	espécie	Oiti,	localizada	à	direita	do	imóvel	
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 65863/2018
INTERESSADA: Helen Andresa Valeriano Silva
ENDEREÇO: Rua Maria Benedita Cury, Ld. Par, Qt. 01, PMB: 4/1217/26, Parque Jaraguá
ESPÉCIE	DEFERIDA:	01	árvore	da	espécie	Chapéu-de-sol,	localizada	à	esquerda	do	imóvel	
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S): 

PROCESSO: 53479/2018
INTERESSADA: Dercilia Aparecida de Azevedo Ferraz

ENDEREÇO: Rua Tohiti Sawao, nº 2-66, Jardim Gaivota
ESPÉCIE	INDEFERIDA:	02	árvores	da	espécie	Oiti,	localizada	à	esquerda	e	01	à	direita	do	imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Poda de Limpeza, executada pela Secretaria.

PROCESSO: 52173/2018
INTERESSADA: Aparecida Henrique Andrade
ENDEREÇO: Rua Martins Fontes, nº 6-17, Vila Independência
ESPÉCIE	INDEFERIDA:	01	árvore	da	espécie	Chapéu-de-sol,	localizada	à	direita	do	imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

PROCESSO: 54520/2018
INTERESSADO: Paulo Cesar Savio
ENDEREÇO: Rua Saldanha da Gama, nº 5-40, Vila Souto
ESPÉCIE	INDEFERIDA:	01	árvore	da	espécie	Oiti,	localizada	à	esquerda	do	imóvel
AÇÃO RECOMENDADA:
     - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel.

Secretaria de Obras
Ricardo Zanini Olivatto

Secretário

EXTRATOS
CONTRATO Nº 9.028/18 - PROCESSO Nº 19.320/18 - CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE BAURU - 
CONTRATADA:	CGS	CONSTRUÇÃO	E	COMÉRCIO	LTDA	-	OBJETO: Constitui o objeto do presente, 
a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 17.698,11 M² DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, A SER EXECUTADO EM DIVERSOS CRUZAMENTOS VIÁRIOS 
EM BAURU, 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 CONTRATO DE REPASSE Nº 09/18, 
FIRMADO COM O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-SP/BANCO DO 
BRASIL. - VALOR TOTAL:	R$	530.058,39	–	PRAZO: 09 meses – MODALIDADE:	CONCORRÊNCIA	
PÚBLICA Nº 10/18 – PROPONENTES: 03 - ASSINATURA: 27/09/18.

Secretaria de Planejamento
Letícia Rocco Kirchner

Secretária
e-mail: planejamento@bauru.sp.gov.br

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO – COMÉRCIO

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 752/18
Conforme solicitação feita no processo 31048/2018, informamos ao senhor Rodolfo Beloni, residente à 
Rua Alaska, nº 8-36, Vila Independência, que a atividade em questão à Rua Rosevaldo de Abreu Ribeiro, 
nº 6-58, Jardim Ouro Verde, Bauru/SP, foi vistoriado pela Fiscalização e a guarita foi retirada do local. Isto 
posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas 
dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 769/18
Conforme solicitação feita no processo 35864/2018, informamos ao senhor Mario Sérgio de Farias, 
residente à Rua Felipe Olive, nº 3-50, Jardim Vânia Maria, que o local em questão à Praça Naja dos Santos, 
Jardim Vânia Maria, Bauru/SP, foi vistoriado pela Atividade Delegada. Isto posto, acompanharemos o 
respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações 
municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 697/18
Conforme	processo	48095/2018,	notificamos	Vip	Night	Clube	Danceteria	Bauru	LTDA,	sito	à	Rua	Araújo	
Leite, nº 20-15, Centro, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento deste, apresente o 
Certificado	de	Licenciamento	Integrado	mediante	cadastro	em	VRE,	notificação	nº	26335/2018,	sob	pena	
de INTERDIÇÃO e demais sanções administrativas cabíveis.
Sem mais para o momento.

COMUNICADO
Comunicamos	 o	 requerente	 (anônimo),	 que,	 conforme	 processo	 nº	 33145/2017,	 o	 estabelecimento	 em	
questão sito à Rua São Sebastião, quadra 25, Vila Industrial, Bauru/SP, foi vistoriado em diversas ocasiões 
pela Atividade Delegada e encontrava-se fechado. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo 
que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.
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COMUNICADO – OFÍCIO Nº 835/18
Conforme	processo	40924/2018,	notificamos	Priscila	E	Fernando	Soluções	Em	Informática	LTDA,	sito	à	
Rua Araújo Leite, nº 31-9, Jardim Nasralla, para que no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento 
deste,	 apresente	 o	 Certificado	 de	 Licenciamento	 Integrado	 mediante	 cadastro	 em	VRE,	 notificação	 nº	
26966/2018, sob pena de INTERDIÇÃO e demais sanções administrativas cabíveis.
Sem mais para o momento.

COMUNICADO
Comunicamos	 o	 requerente	 (anônimo),	 que,	 conforme	 processo	 nº	 66633/2018,	 o	 estabelecimento	 em	
questão sito à Avenida Waldemar G. Ferreira, nº 2-10, Vila Industrial, Bauru/SP, está licenciado. Isto posto, 
acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão adotadas dentro 
das legislações municipais vigentes. Sem mais para o momento.

COMUNICADO – OFÍCIO Nº 612/18
Conforme solicitação feita no processo 48871/2018, informamos ao senhor Keslley Willian dos Santos 
Ferrari, residente à Rua Professor José Torres de Brito, nº 1-30, Vila Lemos, que a atividade em questão à 
Rua	Alto	Juruá,	nº	16-05,	Vila	Lemos,	Bauru/SP,	foi	vistoriado	pela	Fiscalização	e	o	responsável	notificado.	
Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais providências e penalidades serão 
adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

COMUNICADO
Comunicamos	o	 requerente	 (anônimo),	 que,	 conforme	E-doc	nº	 47706/2018,	 o	 local	 em	questão	 sito	 à	
Rua Ângelo Colacino, nº 2-65, Vila Seabra, Bauru/SP, foi vistoriado em diversas ocasiões pela Atividade 
Delegada e encontrava-se fechado. Isto posto, acompanharemos o respectivo local, sendo que as demais 
providências e penalidades serão adotadas dentro das legislações municipais vigentes. 
Sem mais para o momento.

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

DESEMBARGO
Conforme processo 11192/18, faz-se o DESEMBARGO, após constatação de que o responsável pela obra, 
conforme Embargo nº 498/17, cumpriu as exigências.

COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos no 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	 aos	 responsáveis	 especificados	 na	 LISTA	 ABAIXO	 para	 que	 providencie	 a	
CONSTRUÇÃO DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não atendimento desta determinação explícita 
implicará a aplicação da penalidade de multa:
Ofício Nº 442/18, Referente Processo 32079/2018, ao Sr. José Candido Moreira, bem como qualquer 
responsável legal, referente à RUA CALIXTO SADDO CURY, 4-0 LR Q37 VSFRA cadastrado na 
P.M.B. 5/0572/017.(responsável não localizado)
Ofício Nº 443/18, Referente Processo 32079/2018, ao Sr. Pedro Bezerra de Carvalho, bem como qualquer 
responsável legal, referente à RUA COLOMBIA , 0-0 L S Q37 VSFRA cadastrado na P.M.B. 5/0572/018.
(responsável não localizado)
Ofício Nº 362/18, Referente Processo 18722/2015, à Srª. Jane Maria Ferreira, bem como qualquer 
responsável legal, referente à RUA JOSE GONÇALVES, 3-7 P/L 1 QR JD ELDORADO cadastrado na 
P.M.B. 4/3367/001. (responsável não localizado)
Ofício Nº 446/18, Referente Processo 28675/2015, ao Espólio de Celina Franca Ferraz, bem como 
qualquer responsável legal, referente à face da TRAVESSA GIL PINHEIRO BRISOLLA JD TERRA 
BRANCA cadastrado na P.M.B. 5/0405/009. (responsável não localizado)
Ofício Nº 447/18, Referente Processo 28675/2015, ao Espólio de Celina Franca Ferraz, bem como 
qualquer responsável legal, referente à face da TRAVESSA GIL PINHEIRO BRISOLLA JD TERRA 
BRANCA cadastrado na P.M.B. 5/0405/008. (responsável não localizado)
Ofício Nº 448/18, Referente Processo 28675/2015, ao Espólio de Celina Franca Ferraz, bem como 
qualquer responsável legal, referente à face da TRAVESSA GIL PINHEIRO BRISOLLA JD TERRA 
BRANCA cadastrado na P.M.B. 5/0405/007. (responsável não localizado)
Ofício Nº 449/18, Referente Processo 28675/2015, à Sr.ª Lucia Helena Ferraz Santagostino, bem como 
qualquer responsável legal, referente à face da TRAVESSA GIL PINHEIRO BRISOLLA JD T BRANCA 
cadastrado na P.M.B. 5/0405/001. (responsável não localizado)
Ofício Nº 510/18, Referente Processo 13656/2018, à Cristiane Industria e Comercio Limitada, bem 
como qualquer responsável legal, referente à AVENIDA AUGUSTO MORALLES, 3-0 PTL22 A Q 37 
cadastrado na P.M.B. 4/3490/022. (responsável não localizado)
Ofício Nº 276/18, Referente Processo 59808/2017, à Cristiane Industria e Comercio Limitada, bem como 
qualquer responsável legal, referente à AVENIDA ANTONIO FORTUNATO, 0-0 L06 Q 51 cadastrado 
na P.M.B. 4/3505/006. 
Ofício Nº 284/18, Referente Processo 59808/2017, à Topázio Operações Imobiliárias Ltda, bem como 
qualquer responsável legal, referente à AVENIDA ANTONIO FORTUNATO, 6-0 PTL16 Q 51 cadastrado 
na P.M.B. 4/3505/016.
Ofício Nº 553/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LA	Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/001. 
Ofício Nº 554/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LB	Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/002.
Ofício Nº 555/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LC	Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/003.

Ofício Nº 556/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LD	Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/004.
Ofício Nº 557/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LE	Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/005.
Ofício Nº 558/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LF	Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/006.
Ofício Nº 559/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LG	Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/007.
Ofício Nº 560/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LH	Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/008.
Ofício Nº 561/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer	 responsável	 legal,	 referente	 à	AV.	 JOSÉ	 HENRIQUE	 FERRAZ,	 0-0	 LI	 Q31	 JD	 FERRAZ	
cadastrado na P.M.B. 5/1003/009.
Ofício Nº 328/18, Referente Processo 22260/2017, ao Sr. José Carlos dos Santos Junior, bem como 
qualquer responsável legal, referente à RUA ZACARIAS MARTINS, 2-0 PTL14 Q9 JD MARILIA 
cadastrado na P.M.B. 4/3182/014. (responsável não localizado)
Ofício Nº 489/18, Referente Processo 38447/2017, à Srª. Vanderleia de Campos Penteado, bem como 
qualquer responsável legal, referente à AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 0-0 LH Q151 PQ. SANTA 
EDWIRGES cadastrado na P.M.B. 4/0522/009. (responsável não localizado)
Ofício Nº 490/18, Referente Processo 38447/2017, ao Sr. Fabio Martins, bem como qualquer responsável 
legal, referente à AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 0-0 P/TERRENO ANEXO JD ROSA BRANCA 
cadastrado na P.M.B. 4/1470/011. (responsável não localizado)
Ofício Nº 207/18, Referente Processo 2379/2018, ao Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina, 
bem como qualquer responsável legal, referente à RUA FORTUNATO RESTA, 11-0 PARTE QS RES 
JARDIM JUSSARA cadastrado na P.M.B. 5/1381/006. (responsável não localizado)

COMUNICADO/ ORIENTAÇÃO
Conforme dispostos no 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	 aos	 responsáveis	 especificados	 na	 LISTA	 ABAIXO	 para	 que	 providencie	 o	
REPARO DO PASSEIO PÚBLICO, sendo que o não atendimento desta determinação explícita implicará 
a aplicação da penalidade de multa:
Ofício Nº 387/18, Referente Processo 72055/2015, à Srª. Almerinda Pereira Navarro, bem como qualquer 
responsável legal, referente à ALAMEDA DAS PRIMAVERAS, 4-47 E 57 P/LTS G H Q1 PQ VISTA 
ALEGRE, cadastrado na P.M.B. 4/0087/021. (responsável não localizado)
Ofício	 Nº	 385/18,	 Referente	 Processo	 43740/2014,	 ao	 Espólio	 de	 Saliba	 Elias	 Raffoul,	 bem	 como	
qualquer responsável legal, referente à RUA FLORESTA, 6-78 80 FDS PQ VISTA ALEGRE cadastrado 
na P.M.B. 4/0111/013. (responsável não localizado)
Ofício Nº 386/18, Referente Processo 43740/2014, à Srª Rosilene Aparecida Cita, bem como qualquer 
responsável legal, referente à RUA FLORESTA, 6-44 PQ VISTA ALEGRE cadastrado na P.M.B. 
4/0111/014. (responsável não localizado)
Ofício Nº 444/18, Referente Processo 28675/2015, à Sr.ª Lucia Helena Ferraz Santagostino, bem como 
qualquer responsável legal, referente à face da RUA EQUADOR JD TERRA BRANCA cadastrado na 
P.M.B. 5/0413/008. (responsável não localizado)
Ofício Nº 445/18, Referente Processo 28675/2015, ao Espólio de Celina Franca Ferraz, bem como 
qualquer responsável legal, referente à RUA PERU, 8-0 L9 QI JD TERRA BRANCA cadastrado na 
P.M.B. 5/0405/009. (responsável não localizado)
Ofício Nº 102/18, Referente Processo 57320/2017, à Sr.ª Angelina Ines Munhoz Pedrosa, bem como 
qualquer responsável legal, referente à RUA NASSIF TEBET, 5-88 L15 Q 24 NH MARY DOTA 
cadastrado na P.M.B. 4/2016/015. (responsável não localizado)
Ofício Nº 552/18, Referente Processo 41503/2018, ao Espólio de Marcos Rodrigues Ferraz, bem como 
qualquer responsável legal, referente à RUA CYRO WENCESLAU, 0-0 LJ Q31 JD FERRAZ cadastrado 
na P.M.B. 5/1003/010.

Secretaria de Saúde
José Eduardo Fogolin Passos

Secretário
PORTARIA SMS Nº 257/2018

  O Secretário Municipal de Saúde, Dr. José Eduardo Fogolin Passos, no uso das suas 
atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pela Lei 5804 de 10/11/2009 artigo 12 inciso 
II, considerando:
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 

para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal 
de Saúde.

Matrícula  Nome      Cargo
34106  Daiane Cabrera Menezes    ES/Enfermeiro
2- Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 

34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, 
permanência na prestação de 12 horas contínuas ou 06 horas contínuas e ininterruptas de 
trabalho, convocação do Secretário ou Diretor de Departamento da Área. 
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3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 16 de outubro de 2018
Dr. José Eduardo Fogolin Passos
Secretário Municipal de Saúde 

ATO DECISORIO
A Secretaria Municipal de Saúde com base na Lei 5795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, expede o Ato 
Decisório, em nome dos interessados abaixo referente a acumulação de cargo público exercício 2018:

Ricardo Bertoli de Souza, matricula 25889, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Pederneiras - SP.
Ato Decisório nº 87 / 2018.
Acumulação legal.

Renata Colaço Ribeiro, matricula 33223, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Secretaria de Estado de Saúde, na cidade de Distrito Federal
Ato Decisório nº 88 / 2018.
Acumulação legal.

Mario Schwarzberg, matricula 16704, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal de 
Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Pederneiras - SP.
Ato Decisório nº 89 / 2018.
Acumulação legal.

Marcelo Alias P. de Oliveira, matricula 24307, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru - EMDURB, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 90 / 2018.
Acumulação legal.

Claudemiro Undiciatti, matricula 24282, cargo de Especialista em Saúde/Medico, da Prefeitura Municipal 
de Bauru com o cargo de Medico, junto ao Prefeitura Municipal, na cidade de Penapolis - SP.
Ato Decisório nº 91 / 2018.
Acumulação legal.

Cecilia Midori Higashi Taira, matricula 25407, cargo de Especialista em Saúde/Enfermeiro, da Prefeitura 
Municipal de Bauru com o cargo de Enfermeiro, junto ao Secretaria de Estado da Saúde - Instituto Lauro 
de Souza Lima, na cidade de Bauru - SP.
Ato Decisório nº 92 / 2018.
Acumulação legal.

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – SEÇÃO DE CONTROLE 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCESSO INTERESSADO DIAS Nº./SÉRIE
66133/2018 EDSON APARECIDO PEREIRA 30 001459/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
65456/2018 ENDO, MYAZOTO E NISHIMOTO RESTAURANTE LTDA  000969/F-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
57360/2018 COSME BLEY BAR E MERCEARIA ME 001488/F-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
53989/2018 DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI 2631/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCESSO INTERESSADO Nº./SÉRIE
53989/2018 DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI 2631/E-1

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCESSO INTERESSADO

65456/2018 ENDO, MYAZOTO E NISHIMOTO RESTAURANTE LTDA

53989/2018 DEJAMIR RODRIGUES AÇOUGUE EIRELI

67305/2018 USE UNIAO DAS SOCIEDADES ESPIRITAS INTERMUNICIPAL BAURU

Relação das licenças liberadas de 15/10 a 19/10/2018

A Vigilância sanitária do Município de Bauru deferiu os seguintes processos de licenças de funcionamento:

No. Protocolo:240/18P                                                                              Data do Protocolo: 09/10/2018
No. CEVS: 350600301-477-000206-1-3                                                 Data de Vencimento: 07/06/2019
Razão Social: RAIA DROGASIL S/A
CNPJ/CPF: 61.585.865/0244-17
Endereço: AV. GETULIO VARGAS Nº 8-18 – VILA MARIANA
CNAE:	 4771-7/01	 COMERCIO	 VAREJISTA	 DE	 PRODUTOS	 FARMACÊUTICOS,	 SEM	
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo:230/18P                                                                                 Data do Protocolo: 13/09/2018
No. CEVS: 350600301-477-000080-1-0                                                  Data de Vencimento: 02/08/2019
Razão Social: CRISTINA HARUE HAYASHI - ME
CNPJ/CPF: 00.615.046/0001-15
Endereço: RUA LUIZ GAMA Nº 6-20 – VILA INDEPEDENCIA
CNAE:	 4771-7/01	 COMERCIO	 VAREJISTA	 DE	 PRODUTOS	 FARMACÊUTICOS,	 SEM	
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo:236/18P                                                                                 Data do Protocolo: 08/10/2018
No. CEVS: 350600301-861-000009-1-4                                                   Data de Vencimento:12/07/2019
Razão Social: SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
CNPJ/CPF: 46.374.500/0148-10
Endereço: AV. ENGº LUIZ EDMUNDO C. COUBE Nº 1-100 – PRES. ERNESTO GEISEL
CNAE: 8610-1/01 ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR-EXCETO PRONTO-
SOCORRO	E	UNIDADES	PARA	ATENDIMENTO	A	URGÊNCIAS.

No. Protocolo:63896/2018                                                                           Data do Protocolo: 24/09/2018
No. CEVS: 350600301-477-000907-1-9                                                   Data de Vencimento:16/10/2019
Razão	Social:	FERREIRA	&	SOUZA	DROGARIA	LTDA	-	ME
CNPJ/CPF:20.180.625/0001-90
Endereço: AVENIDA NACOES UNIDAS Nº 17-150 - SALA 5  – VILA SANTO ANTONIO
CNAE:	 4771-7/01	 COMERCIO	 VAREJISTA	 DE	 PRODUTOS	 FARMACÊUTICOS,	 SEM	
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo:62319/2018                                                                           Data do Protocolo: 14/09/2018
No. CEVS: 350600301-477-000710-1-3                                                   Data de Vencimento:16/10/2019
Razão	Social:	FERREIRA	&	SANTOS	DROGARIA	LTDA	-	ME
CNPJ/CPF: 15.797.599/0001-03
Endereço: AVENIDA NACOES UNIDAS Nº 36-36 – LOJA 03  – VILA NOVA CIDADE 
UNIVERSITÁRIA
CNAE:	 4771-7/01	 COMERCIO	 VAREJISTA	 DE	 PRODUTOS	 FARMACÊUTICOS,	 SEM	
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

No. Protocolo:65131/2018                                                                           Data do Protocolo: 01/09/2018
No. CEVS: 350600301-206-000007-1-0                                                   Data de Vencimento:16/10/2019
Razão Social: CERASMEL RELUMAY BENEFICIAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO DE 
CERAS LTDA - ME
CNPJ/CPF: 00.185.688/0001-21
Endereço: RUA DOMINGOS BIANCARDI Nº 277 – DIST. INDL. DOMINGOS BIANCARDI
CNAE:	 2063-1/00	 FABRICAÇÃO	 DE	 COSMÉTICOS,	 PRODUTOS	 DE	 PERFUMARIA	 E	 DE	
HIGIENE PESSOAL.

No. Protocolo:248/18P                                                                                 Data do Protocolo: 17/09/2018
No. CEVS: 350600301-477-000480-1-1                                                  Data de Vencimento: 14/11/2018
Razão Social: UNIMED DE BAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
CNPJ/CPF: 44.456.036/0002-30
Endereço: RUA GUSTAVO MACIEL Nº 11-49 – CENTRO
CNAE:	 4771-7/01	 COMERCIO	 VAREJISTA	 DE	 PRODUTOS	 FARMACÊUTICOS,	 SEM	
MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS.

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

DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
38364/18 DIRCEU FELICIO
38691/18 ANTONIO ABRANTES NETO
37494/18 LUZIA APARECIDA FERREIRA DE LUCA
48319/18 OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ
48314/18 OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ
57260/18 MARIA DE LOURDES VICENTE DE ASSIS
61047/18 IVONE BRAGA DE SOUZA 
52871/18 R.M DA SILVA CENOGRAFIA
63945/18 JOSE VIEIRA DA SILVA
56446/18 BERNADETTE COVOLAN ULSON
56438/18 BERNADETTE COVOLAN ULSON
56437/18 BERNADETTE COVOLAN ULSON
56435/18 BERNADETTE COVOLAN ULSON
56434/18 BERNADETTE COVOLAN ULSON
56443/18 BERNADETTE COVOLAN ULSON
56439/18 BERNADETTE COVOLAN ULSON
41859/16 NORWAGEN ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA
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COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
 PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
59277/18 LEILA DE CASSIA MASSON GARCIA DIAS 42481/C-1
59279/18 LEILA DE CASSIA MASSON GARCIA DIAS 42483/C-1
59278/18 LEILA DE CASSIA MASSON GARCIA DIAS 42482/C-1
68199/18 MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

GESTÃO – SUPER PATRIMONIO DA UNIÃO EM SP- SPU/SP
04851/F-1

51560/18 ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE CRISTÃ 04848/F-1
59584/18 JESSICA HORTEL COSTA 05328/F-1
59837/18 VALDINEIA APARECIDA CURRIEL MORETTI 05332/F-1
68191/18 ISABEL BENEDITA NUNES 05389/F-1
68193/18 WILSON FERREIRA DE SOUZA 05392/F-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
48319/18 OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ - 05057/F-1
48314/18 OTAVIO JUNQUEIRA MOTTA LUIZ - 38225/C-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
41859/16 NORWAGEN ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA 40401/C-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
50681/18 TERESA DOS SANTOS MELLO 15417/E-1                                                                        

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
38691/18 ANTONIO ABRANTES NETO - 3710/E-1
37494/18 LUZIA APARECIDA FERREIRA DE LUCA - 3463/E-1

CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
41859/16 NORWAGEN ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA 11718/ E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57860/18 ANTONIA APARECIDA ALVES DA SILVA 3482/E-1
33487/18 MIRTES MOURÃO GONZALEZ 15419/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
36039/18 PITAIA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S/A 2256/E-1
37757/18 CRISTIANE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 2259/E-1
34438/18 MARINETE LUCAS DE JESUS 2263/E-1
34853/18 JOSE CARLOS DA COSTA 2262/E-1

30512/18 MERCADANTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 2252/E-1
30514/18 MERCADANTE ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 2255/E-1
30615/18 OSCAR NIVALDO BARRETO 2261/E-1
36974/18 JOSE AUGUSTO COMEGNO 2273/E-1

RECUSA DE ASSINATURA DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
49080/18 MARIA LUCIA POLYCARPO 2292/E-1

RECURSO DEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
38364/18 DIRCEU FELICIO 2183/F-1

        
CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
41859/16 NORWAGEN ADMINISTRAÇÃO DE IMOVEIS LTDA 1197/F-1

NOTIFICAÇÃO 
Conforme	Art.1º,	incisos	I,	II	e	parágrafo	único	da	Lei	Municipal	nº	6809	de	29	junho	de	2016,	notificamos	
os proprietários dos terrenos baldios(TB), terrenos baldios murados(TBM), terrenos com construção 
inacabadas ou abandonadas(CA), imóvel com quintal de residência desocupada ou abandonada(QR) 
para procederem à capinação e limpeza dos mesmos. Face ao exposto, informamos que caso não adote as 
devidas providencias no prazo legal, implicará na aplicação de multa.

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ANTONIO NELLI TBM RUA ENG XERXES RIBEIRO 
DOS SANTOS QD 13 – JD 
CAROLINA

03 1050 004

ARQUIVAMENTO DE NOTIFICAÇÃO:
PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ALDO LUIZ MANFEO TB RUA RAMANHOLI MARTINS QD 
1 PAR – JD SILVESTRE II

04 2386 005

NOVA PRATA – 
URBANIZAÇÃO E 
PARTICIPAÇÃO S/C LTDA

TB RUA SEBASTIÃO NAVARRO 
TERRA QD 7 PAR – JD HELENA

04 2358 016

RUBENS IBRAHIM 
HADDAD

TB RUA JOSE CARLOS DE 
CARVALHO QD 3 IMPAR – JD 
SOLANGE

05 0718 005

RUBENS IBRAHIM 
HADDAD

TB RUA JOSE CARLOS DE 
CARVALHO QD 3 IMPAR – JD 
SOLANGE

05 0718 006

MARCOS RODRIGUES 
FERRAZ FILHO

TB RUA MAJOR PEDRO JULIO DE 
OLIVEIRA QD 6 – JD SOLANGE

05 0721 015

ROSIMEIRE MOREIRA DE 
SENA RANZETI

TB RUA ANTONIO DE CASTRO 
PEREIRA QD 2 PAR - TANGARAS

03 3044 021

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 16/10/18
ONDE SE LÊ:
NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

MARIA VALENTINA 
SATO

TB RUA ALAMEDA SAFIRA QD 4 
IMPAR – SANTA EDWIRGES

04 1194 029

MARIA ATHEREZA DE 
JESUS DELASTRA

TB RUA NELSON YOSHIURA QD 4 – 
V MARACY

03 0025 001

FRANCISCA MARIA DE 
JESUS TRINTADE

TB RUA ALAMEDA SAFIRA QD 4 
IMPAR – SANTA EDWIRGES

04 1194 027

MANOEL RIBEIRO DE 
OLIVEIRA E SOUZA

TB RUA HONOR FIGUEIRA QD 1 
PAR – V ZILLO

02 0263 014

LEIA-SE:
NOTIFICAÇÃO :

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

MARCIA VALENTINA 
SATO

TB RUA ALAMEDA SAFIRA QD 4 
IMPAR – SANTA EDWIRGES

04 1194 029

MARIA THEREZA DE 
JESUS DELASTRA

TB RUA NELSON YOSHIURA QD 4 – 
V MARACY

03 0025 001

FRANCISCA MARIA DE 
JESUS TRINDADE

TB RUA ALAMEDA SAFIRA QD 4 
IMPAR – SANTA EDWIRGES

04 1194 027

MANOEL PEREIRA DE 
OLIVEIRA E SOUZA

TB RUA HONOR FIGUEIRA QD 1 
PAR – V ZILLO

02 0263 014

    
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO NOTIFICAÇÃO:

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ROSIMEIRE MOREIRA DE 
SENA RANZETI

TB RUA ANTONIO DE CASTRO 
PEREIRA QD 2 PAR - TANGARAS

03 3044 031

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO NOTIFICAÇÃO :

PROPRIETARIO ENDEREÇO LOCAL NOTIFICADO SETOR QUADRA LOTE

ROSIMEIRE MOREIRA DE 
SENA RANZETI

TB RUA ANTONIO DE CASTRO 
PEREIRA QD 2 PAR - TANGARAS

03 3044 020

ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
34203/18 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 3477/E-1
34197/18 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 3476/E-1

LEIA-SE:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
34203/18 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 3477/E-1
34197/18 AGRO MERCANTIL FERRAZ LTDA 3476/E-1

ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
63783/17 BATISTINA MARIANO DOS SANTOS 1862/F-1

LEIA-SE:
RECUSA DE ASSINATURA DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
63783/17 BATISTINA MARIANO DOS SANTOS 1862/F-1

ONDE SE LÊ:
CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
38605/18 JOSE PAULO DA SILVA 38717/C-1

LEIA-SE:
CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
38605/17 JOSE PAULO DA SILVA 38717/C-1

   
ONDE SE LÊ:
CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
38605/18 JOSE PAULO DA SILVA 3081/E-1

LEIA-SE:
CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
38605/17 JOSE PAULO DA SILVA 3081/E-1

ONDE SE LÊ:
CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA :
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PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
38605/18 JOSE PAULO DA SILVA 1541/F-1

LEIA-SE:
CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
38605/17 JOSE PAULO DA SILVA 1541/F-1

    
ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO :

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
37562/18 MARCOS ROBERTO MAGRO 3977/E-1

    LEIA-SE:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES INTERESSADO Nº/SERIE
37562/18 MARCOS ROBERTO MAGRO 38864/C-1 

PUBLICADO EM D.O.M. EM 18/10/18
ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
68142/2018 MARIA JOSE DA COSTA
36399/048 FERNANDA PIRES
38605/18 JOSE PAULO DA SILVA

LEIA-SE:                   
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES INTERESSADO
68142/2017 MARIA JOSE DA COSTA

36399/18 FERNANDA PIRES
38605/17 JOSE PAULO DA SILVA

ONDE SE LÊ:
CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
68142/2018 MARIA JOSE DA COSTA 42670/C-1

LEIA-SE:
CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO :

PROCES INTERESSADO Nº/SERIE
68142/2017 MARIA JOSE DA COSTA 42670/C-1

ONDE SE LÊ:
CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
68142/2018 MARIA JOSE DA COSTA 15802/E-1

LEIA-SE:
CANCELAMENTO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE:

PROCES INTERESSADO Nº/SERIE
68142/2017 MARIA JOSE DA COSTA 15802/E-1

ONDE SE LÊ:
CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO Nº/SERIE
68142/2018 MARIA JOSE DA COSTA 1932/F-1

LEIA-SE:
CANCELAMENTO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA :

PROCES INTERESSADO Nº/SERIE
68142/2017 MARIA JOSE DA COSTA 1932/F-1

Seção III
Editais

CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
TURISMO - COMTUR (BIÊNIO 2017-2019)

Convocamos	os	nomeados	do	CONSELHO	MUNICIPAL	DE	TURISMO	 -	COMTUR	 (BIÊNIO	2017-
2019), para Reunião Ordinária dia 07/11/2018, às 9h na Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico,	Turismo	 e	Renda	 -	 Sedecon,	 localizada	 à	 Rua	Virgílio	Malta	 nº	 17-06	 	 -	 	Vila	Mesquita,	
Bauru/SP.	As	ausências	deverão	ser	justificadas	com	a	Presidente	deste	Conselho.	Caso	o	titular	não	possa	
comparecer, favor comunicar o seu suplente.

Juliana Ellen Vitorino – Presidente do Conselho Municipal de Turismo

AVISOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 571/18 – PROCESSO Nº 22.532/18 – CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE BAURU – CONTRATADA: MADEIREIRA PETRÓPOLIS BAURU LTDA – Objeto: 
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 300 M³ (TREZENTOS METROS CUBICOS) DE 
AREIA FINA, LAVADA E PENEIRADA ADEQUADA PARA USO EM PARQUES INFANTIS, 
COM ENTREGA PONTO A PONTO, MELHOR DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL, PELO 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - Interessada:	Secretaria	da	Educação,	cujas	especificações	
estão indicadas no Anexo I do Edital nº 395/18, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme os 
termos de sua proposta anexada ao processo administrativo e preço abaixo consignado:
LOTE 01 – AREIA LAVADA E PENEIRADA

IT QTD EST 
ANUAL DESCRIÇÃO VALOR 

UN
01 300 M3 AREIA FINA, LAVADA E PENEIRADA ADEQUADA PARA USO EM 

PARQUES INFANTIS, COM ENTREGA PONTO A PONTO. R$	123,00
PRAZO: 01 ano –– MODALIDADE:	 Pregão	 Eletrônico	 Nº	 312/18	 –	 ASSINATURA: 09/10/18 – 
VALIDADE: 08/10/19. Bauru, 22/10/18 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações 
– SME.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – 
Edital nº 459/18 - Processo nº 58.987/18 – Modalidade: Pregão	Eletrônico	nº	363/18	 - Tipo: Menor 
Preço Total do Lote – Objeto: AQUISIÇÃO DE 1.840 UN DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO 
FOTOLUMINESCENTES, 60 UN DE PLACAS DE ADVERTÊNCIAS, E 200 UN SUPORTE DE 
PAREDE PARA PAREDE, COM ENTREGA ÚNICA, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME 
ANEXO I DO EDITAL - Interessadas: Secretaria da Educação. Data do Recebimento das propostas: 
até 06/11/18 até as 09h. Abertura da Sessão: 06/11/18 às 09h. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 
06/11/18 às 10h30. Informações	na	Div.	de	Compras	e	Licitações,	R.	Raposo	Tavares	8-38,	Vl.	Sto	Antônio,	
horário das 08h às 12h e 13h às 17h fones (14)3214-3307/3214-4744. O Edital está disponível através de 
download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, pode ser acessado também no site www.licitacoes-e.
com.br, ID: 741742,	 onde	 se	 realizará	 a	 sessão	 de	 pregão	 eletrônico,	 com	 os	 licitantes	 devidamente	
credenciados. Bauru, 22/10/18 – Ana Paula Marques – Dir. da Div. de Compras e Licitações – SME.

NOTIFICAÇÃO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO - Edital n.º 472/18 – Processo n.º 7.654/16 
– Modalidade: Pregão	 Eletrônico	 nº 371/18 do tipo MENOR PREÇO POR LOTE – AMPLA 
PARTICIPAÇÃO - Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA DO SAMBÓDROMO 
SENDO: 48 UNIDADES DE BARRAS DE TUBO, 50 UNIDADES DE CURVA EM 180°, 5 QUILOS 
DE ELETRODO 6 UNIDADES DE DISCO 4” E 20 UNIDADES BARRA DE FERRO, MELHOR 
DESCRITOS NO ANEXO VII – Interessada: Secretaria	de	Cultura.	Notificamos	aos	 interessados	no	
processo licitatório epigrafado que o certame resultou FRACASSADO devido	 à	 desclassificação	 dos	
licitantes em razão do valor (preço acima do praticado no mercado).
Bauru, 22/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - Edital nº 405/2018 - Processo nº 
31.726/2018 – Modalidade: Pregão	Eletrônico	nº 323/2018 - Objeto: AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS, 
FIOS/LINHAS E ARTIGOS DE ESCRITÓRIO PARA COSTURA, SENDO: 30 TESOURAS; 72 
CONES DE LINHA E 72 DE FIO; DIVERSOS TIPOS DE AGULHAS (TOTAL 80); 01 BOBINA 
PLÁSTICA; 01 BOBINA METAL; 20 CAIXA DE BOBINA; 10 RÉGUA DE METAL; DIVERSOS 
TIPOS DE ZÍPER (TOTAL 112); 11 ELÁSTICOS; 02 ALICATE DE PIQUE; 04 MATRIZ BOMBÊ; 
02 MATRIZ PARA BOTÃO, 02 BOTÕES; 05 KITS DE RÉGUA, 05 FURADOR; 04 BOBINAS PARA 
PAPEL, 152 COLCHETES; 03 BOTÕES DE CAMISA, 04 GIZ, 01 ENTRETELA, 05 SILICONE, 50 
LÁPIS GRAFITE; 05 CALÇADOR DE ZÍPER; 15 ABRIDOR DE CASA; 20 ALFINETE SIMPLES, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE NO ANEXO III DO EDITAL - Interessados: 
Secretaria	do	Bem	Estar	Social	–	Fundo	Solidaridade.	Notificamos	aos	interessados	no	processo	licitatório	
epigrafado	que	o	julgamento	e	a	classificação	havida	foram	devidamente	adjudicados em 18/10/2018 e 
Homologada pelo Secretário da Administração em 19/10/2018 a empresa HAIFFA TEXTIL EIRELI – 
ME conforme abaixo: 
LOTE 01 - AVIAMENTOS DE COSTURA -   AMPLA PARTICIPAÇÃO

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT P. TOTAL MARCA

01 Pacote 10
Agulhas para máquina de costura 
domestica nº 11 (emb c/ 05 unid) 
Composição: 100% Aço

R$ 3,53 R$ 35,30 ORANGE

02 Pacote 10
Agulhas para máquina de costura 
domestica nº 14 (emb c/ 05 unid) 
Composição: 100% Aço

R$ 3,36 R$ 33,60 ORANGE

03 Pacote 10
Agulhas para máquina de costura 
domestica nº 16 (emb c/ 05 unid) 
Composição: 100% Aço

R$ 3,36 R$ 33,60 ORANGE

04 Pacote 10 Agulha cabo grosso, nº 12 para 
maq. Reta industrial (emb.c/10) R$ 7,10 R$ 71,00 ORANGE

05 Pacote 10
Agulha	 cabo	 fino	 nº	 12	 para	
maq. Reta industrial (emb.c/10) 
Composição: 100% Aço

R$ 7,10 R$ 71,00 ORANGE

06 Pacote 10
Agulha para maquina overloque 
industrial  6120 nº11 (emb c/ 10) 
Composição: 100% Aço

R$ 7,10 R$ 71,00 ORANGE

07 Pacote 10
Agulha de costura Manual nº 08 
Composição: 100% Aço (pacote 
com 10 unidades)

R$ 1,86 R$ 18,60 ORANGE

08 Pacote 10
Agulha de costura Manual nº 10 
Composição: 100% Aço (pacote 
com 10 unidades)

R$ 3,26 R$ 32,60 ORANGE

09 Pacote 16

Zíper	de	nylon	comum	fino	15	cm	
cores: branco, preto, azul marinho, 
azul claro, vermelho, amarelo, 
rosa claro, rosa pink, verde musgo, 
vinho, lilás, roxo, verde bandeira, 
verde água, marrom, laranja. Pct 
com 10 unid.(10 unid de cada cor)

R$ 4,00 R$ 64,00 NYBC
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10 Pacote 16

Zíper	de	nylon	comum	fino	30	cm	
cores: branco, preto, azul marinho, 
azul claro, vermelho, amarelo, 
rosa claro, rosa pink, verde musgo, 
vinho, lilás, roxo, verde bandeira, 
verde agua, marrom, laranja. . Pct 
com 10 unid. (10 unid de cada cor)

R$ 3,47 R$ 55,52 NYBC

11 Pacote 16

Zíper	de	nylon	comum	fino	40	cm	
cores: branco, preto, azul marinho, 
azul claro, vermelho, amarelo, 
rosa claro, rosa pink, verde musgo, 
vinho, lilás, roxo, verde bandeira, 
verde agua, marrom, laranja. . Pct 
com 10 unid. (10 unid de cada cor)

R$ 4,03 R$ 64,48 NYBC

12 Pacote 16

Zíper	invisível	de	nylon	fino	18	cm	
cores: branco, preto, azul marinho, 
azul claro, vermelho, amarelo, 
rosa claro, rosa pink, verde musgo, 
vinho, lilás, roxo, verde bandeira, 
verde agua, marrom, laranja. Pct 
com 10 unid. (10 unid de cada cor)

R$ 4,46 R$ 71,36 NYBC

13 Pacote 16

Zíper	invisível	de	nylon	fino	30	cm	
cores: branco, preto, azul marinho, 
azul claro, vermelho, amarelo, 
rosa claro, rosa pink, verde musgo, 
vinho, lilás, roxo, verde bandeira, 
verde agua, marrom, laranja. Pct 
com 10 unid. (10 unid de cada cor)

R$ 5,70 R$ 91,20 NYBC

14 Pacote 32

Zíper	invisível	de	nylon	fino	40	cm	
cores: branco, preto, azul marinho, 
azul claro, vermelho, amarelo, 
rosa claro, rosa pink, verde musgo, 
vinho, lilás, roxo, verde bandeira, 
verde agua, marrom, laranja. Pct 
com 05 unid. (10 unid de cada cor)

R$ 4,94 R$ 158,08
NYBC

15 Unidade 06 Elástico branco de algodão largura 
aprox. 30mm ( emb. c/ 25 mts) R$ 17,67 R$ 106,02 ZANOTI

16 Unidade 05 Elástico branco 11 mm x 100mts R$ 59,20 R$ 296,00 ZANOTI

17 Pacote 02 Botão p encapar nº 26 ( emb. c/ 
144 pares) R$ 22,20 R$ 44,40 JOMAR

18 Unidade 144 Colchete de gancho, níquel  nº 3 R$ 0,14 R$ 20,16 CORRENTE

19 Pacote 08 Colchete de pressão, níquel  8,5 
mm ( pct c 24 unid) R$ 5,69 R$ 45,52 CORRENTE

20 Pacote 03
Botão de camisa 4 furos 
transparente branco e preto ( pct 
com 144 und.)

R$ 6,34 R$ 19,02 COROZITA

21 Unidade 01 Entretela	 termocolante	 fina	 (rolo	
50 mts) R$ 79,50 R$ 79,50 EDUVAL

22 Unidade 05
Silicone quantidade aprox. 500 ml 
(	usado	para	lubrificar	maquinas	de	
costura)

R$ 16,60 R$ 83,00 ZAC

23 Pacote 05 Calcador de zíper invisível p 
maquina  industrial (pct c 5 unid.) R$ 6,39 R$ 31,95 ZAC

24 Peça 15 Abridor de casa pequena, ponta de 
metal, cabo plástico R$ 0,98 R$ 14,70 ZAC

25 Caixa 20

Alfinete	simples	de	cabeça	em		aço	
niquelado nº 29,  med. aproximada 
de 29 mm comprimento e 0,65 mm 
espessura ( caixa com 50 gramas)

R$ 6,10 R$ 122,00 ZAC

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 1.733,61
 LOTE 02 - AVIAMENTOS DE COSTURA -  AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT P. TOTAL MARCA

01 Unidade 20 Tesoura	 profissional	 para	 costura	
med. aproximada 24 cm R$ 34,64 R$ 692,80 WESTERN

02 Unidade 10
Tesoura de arremate de aço e resina 
termoplástica, med. aproximada 
12 cm

R$ 4,82 R$ 48,20 WESTERN

03 Pacote 01

Bobina plástica alta de boa 
qualidade para maq de costura 
doméstica (pacote com 50 
unidades).

R$ 13,00 R$ 13,00 ZAC

04 Pacote 01

Bobina metal baixa para máquina 
de costura reta industrial, 
Composição: 100% Aço (pacote 
com 50 unidades)

R$ 24,00 R$ 24,00 ZAC

05 Unidade 20
Unidade de Caixa da bobina de 
metal p/ maq. industrial, (esquerda) 
Composição: 100% Aço

R$ 6,85 R$ 137,00 ZAC

06 Unidade 02
Alicate de pique ( usado para 
marcar piques no contorno do 
molde)

R$ 22,00 R$ 44,00 ZAC

07 Unidade 02 Matriz bombê Cárdenas nº 16 R$ 22,72 R$ 45,44 CADENAS

08 Unidade 02 Matriz bombê Cárdenas nº 26 R$ 50,91 R$ 101,82 CADENAS

09 Unidade 02 Matriz para botão de pressão nº 80 R$ 49,66 R$ 99,32 CADENAS

10 Unidade 05

Kit de réguas para modelagem 
com 3 unidades (usada para curvas 
e cavas na modelagem), material 
acrílico

R$ 41,31 R$ 206,55 ZAC

11 Unidade 05
Furador para costura (Material: 
Metal + Madeira, comprimento: 
Aprox.12cm/4.72 “)

R$ 4,22 R$ 21,10 ZAC

12 Caixa 04
Giz triangular para marcação em 
tecido, cores Azul e amarelo (cx 
com 24 unid.)

R$ 29,83 R$ 119,32 ZAC

VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 1.552,55
LOTE 03 – FIOS E LINHAS PARA COSTURA -  AMPLA PARTICIPAÇÃO 

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. UNIT P. TOTAL MARCA

01 Unidade 72

Cone de linha para costura,100% 
poliéster, embalagem com  2000 
jds/1.829 mts ,(4 cones de 
cada cor) cores: branca, preto, 
vermelho, amarelo, azul marinho, 
azul Royal, azul claro, rosa bebê, 
rosa Pink, bege, marrom, verde 
bandeira, verde água, verde folha, 
vinho, laranja, roxa, lilás.

R$ 3,72 R$ 267,84 SETTA

02
Unidade 72

Cone	de	fio	para	overloque,	100%	
poliéster  embalagem com 100 
gramas (4 cones de cada cor) 
cores: branca, preto, vermelho, 
amarelo, azul marinho, azul Royal, 
azul claro, rosa bebê, rosa Pink, 
bege, marrom, verde bandeira, 
verde água, verde folha,, vinho, 
laranja, roxa, lilás.

R$ 3,72 R$ 267,84 SETTA

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 535,68
Bauru, 22/10/2018 – José Roberto dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 66.136/2018 – Modalidade:	Pregão	Eletrônico	SMS n° 382/2018 – Sistema de Registro de 
Preço – AMPLA DISPUTA - por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição 
estimada anual de medicamentos. A Data do Recebimento das Propostas será até dia 06/11/2018 às 8h - A 
abertura da Sessão dar-se-á no dia 06/11/2018 às 8h. Início da Disputa de Preços dia 06/11/2018 às 10h – 
Pregoeiro: Victor Gustavo Boronelli Schiaveto. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na 
Divisão de Compras e Licitações, Rua Gérson França, 7-49, 1º andar, CEP: 17015-200 – Bauru/SP, fone 
(14) 3104-1463/1465, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br – Licitações Saúde ou www.licitacoes-e.com.br, 
ID 739905.
Divisão de Compras, 22/10/2018 – compras_saude@bauru.sp.gov.br 
Evelyn Prado Rineri – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

FUNDAÇÃO ESTATAL REGIONAL DE SAÚDE DA REGIÃO DE BAURU – FERSB

PROCESSO SELETIVO 003/2016 
CANDIDATOS CONVOCADOS PARA VAGAS

NOME FUNÇÃO

ANA HELENA PAVAN DA SILVA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE USF VILA 
DUTRA

De acordo com o Edital Normativo do Processo Seletivo 003/2016 da Fundação Estatal Regional de Saúde 
– FERBS, no item 15.5.2 O candidato que não se apresentar no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis após 
a convocação será considerado desistente e será excluído do processo seletivo, sendo convocado o próximo 
candidato da listagem. 

Rua Gerson França, 9-42 – Centro – Bauru/SP - CEP. 17.015-200 – Telefone: 14-3012-0883
EMAIL: fundacao.saude@bauru.sp.gov.br

Seção IV
Autarquias e Empresa

Pública
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DAE
Departamento de Água e Esgoto

Eric Édir Fabris
Presidente

SERVIÇO DE RECEITA

NOTIFICAÇÃO DE DEBITOS
Em atendimento à Resolução DAE nº 21/2009 – artigo 3º, NOTIFICAMOS os responsáveis pelos 
imóveis dos endereços abaixo relacionados, DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO e para comparecerem 
no POUPA TEMPO, Posto de Atendimento - DAE, sito Avenida Nações Unidas, nº 04-44, esquina 
com a Rua Inconfidência, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a partir da publicação desta, a fim de 
promoverem a regularização de DÉBITO, sob o Processo Administrativo e Códigos indicados. O não 
comparecimento implicará na Inscrição do Débito em Dívida Ativa e Execução Fiscal:

Código/Inscrição NºProcesso Ano

2.126.050-95 6423 2015

4.004.355-12 5228 2017

3.243.005-80 5591 2017

5.371.889-26 7466 2018

NOTIFICAÇÕES PROCESSUAIS

DEFERIDOS:

Processo Requerente Observação
6878/2017 Sirlene Aparecida de Lima Análise de Vazamento

INDEFERIDOS:

Processo Requerente Observação
4489/2017 Jenifer Geisa Leme Recurso – Auto de Infração
5779/2017 Leonice Maraia Caparroz Recurso – Auto de Infração
1249/2018 José Francisco Gotti Cacere Recurso – Auto de Infração
2965/2018 Gabriel Cordeiro de Oliveira Recurso – Auto de Infração
376/2018 Celso Santos Galvão Análise de conta
4912/2018 Vicente Fernandes Modesto de Camargo Recurso – Auto de Infração
5008/2018 Hugo Roberto de Souza Recurso – Auto de Infração

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
Sr(a). Consumidor(a), informamos que deverão ser apresentados os documentos abaixo listados para 
prosseguimento da solicitação protocolada nos referidos processos. O prazo para manifestação é de 
até 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

PROCESSO INTERESSADO DOCUMENTO

5810/2017 Stockmat Representações LTDA Termo de entrega de chaves ou 
declaração da proprietária de quando 
a inquilina Comearte Refeições LTDA 
ME deixou o imóvel

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8666/93

Processo Administrativo nº 3004/2018 - Concorrência Pública nº 003/2018 – DAE.
NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE RECURSO E CONTRARRAZÕES 

Objeto: Contratação de empresa especializada para perfuração de poço tubular profundo, com fornecimento 
de todos os materiais, mão de obra e de todos os equipamentos necessários para sua completa execução, 
localizado na Rua Iacanga, Qt. 02, CEP: 17017-560, Bauru/SP, cota 542,50m, coordenadas X: 699.489,00 e 
Y: 7.527.054,00 - denominado “Jd. América II”, conforme as Normas da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas,	projeto,	planilhas	e	demais	condições	especificadas	no	Anexo	I	do	Edital.
A Comissão Especial de Processamento e Julgamento de Licitações - CEPJL: 
Notifica que a empresa Constroleo Lubrificantes Eireli - EPP apresentou recurso quanto ao julgamento 
da Sessão de Classificação	e	a	empresa	Hidrogeo Perfurações Ltda. apresentou suas Contrarrazões. O 
recurso	e	as	contrarrazões	foram	analisados	pela	CEPJL	que	decidiu	pela	manutenção	da	classificação	da	
licitante Hidrogeo Perfurações Ltda. e	 pela	 desclassificação	 das	 licitantes	Constroleo Lubrificantes 
Eireli – EPP e Acqua Tecnologia da Água Eireli EPP, conforme previsto no item 10.1.1 do edital, visto 
que no instrumento convocatório constam as normas aplicáveis à licitação, sendo que a administração 
deve utilizar critérios objetivos para o julgamento do certame e proporcionar tratamento igualitário a todos 
os interessados na licitação. Ante o deliberado, os autos foram remetidos à instância superior - Presidente 
do	Conselho	Administrativo	do	DAE,	conforme	artigo	109,	§4º,	da	Lei	8666/93,	que	ratificou	a	decisão.
Cientifica que, os autos da Concorrência Pública encontram-se à disposição junto a Comissão Especial 
de Processamento e Julgamento de Licitações - CEPJL para vista e, mediante requerimento, extração de 
cópias. 

NOTIFICAÇÃO  DE HOMOLOGAÇÃO – DAE

Processo Administrativo nº 4.268/2017 - DAE
Pregão Eletrônico nº 122/2018 - DAE
Objeto: Aquisição de martelo demolidor, gerador de energia e betoneiras,	conforme	especificações	
contidas no Anexo I do Edital.
Notificamos	 aos	 interessados	 no	 certame	 epigrafado	 que	 o	 julgamento	 e	 classificação	 havido	 foi 
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 19/10/2018 e seu 
objeto adjudicado conforme segue:
Lotes nº 01 e 04 – Soldaforte Comércio de Máquinas Ltda. EPP
Lote nº 02 – Andrades Máquinas Agrícolas Eireli EPP 
Lote nº 03 – Brásidas Eireli ME
Valor Total: R$ 18.880,00

EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 058/2018

Processo Administrativo nº 5.324/2017 - DAE
Pregão Presencial pelo Sistema de Registro de Preços nº 089/2018- DAE
Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para eventual prestação de serviços de 
locação de caminhão basculante com motorista, máquinas retroescavadeira e pá carregadeira, 
com operadores, para uso em obras e serviços de manutenção e implantação de redes de adução, 
distribuição de água e coletoras de esgoto,	conforme	especificações	contidas	no	Anexo	I	do	Edital.
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Compromissária: Era-Técnica Engenharia, Construções e Serviços Ltda.
Lote 02 – Ítem 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em	R$

01 5.000 Hora

LOCAÇÃO DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, 
COM	 POTÊNCIA	 ENTRE	 79	 A	 76	 HP,	 COM	
PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO ENTRE 4,30 
A 4,50, COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E 
MANUTENÇÃO DA MÁQUINA POR CONTA DA 
EMPRESA VENCEDORA, COM NO MÁXIMO 
CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO - INCLUINDO 
DEMAIS DESPESAS

R$	84,4500

Lote 03 – Ítem 01:

Item Quant. Unid. Descrição Valor Unitário 
em	R$

01 1.000 Hora

LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA COM 
CAPACIDADE DE CAÇAMBA ENTRE 1,9 A 2,5 M³; 
POTÊNCIA	BRUTA	DE	NO	MÍNIMO	137	HP;	PESO	
OPERACIONAL DE NO MÍNIMO 11.500 KGF. COM 
NO MÁXIMO CINCO ANOS DE FABRICAÇÃO 
E TODAS AS DESPESAS REFERENTES À 
COMBUSTÍVEL, OPERADOR E MANUTENÇÃO 
POR CONTA DA EMPRESA VENCEDORA

R$	84,9000

Vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses
Assinatura: 08/10/2018

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 3.092/2017 - DAE
Pregão Presencial nº 152/2018 - DAE
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação e manutenção de sistema 
informatizado de gestão jurídica e execução fiscal, integrado ao sistema do Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo, conforme	especificações	contidas	no	Anexo	I	do	Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 07/11/2018 às 09:00 
horas.
Pregoeiro Titular: Dhyego Palácios Bonifácio
Pregoeiro Substituto: Renan Sampaio Oliveira

DIVISÃO DE ASSUNTOS JURÍDICOS

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

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 085/2017-DAE
Processo Administrativo nº 1054/2017-DAE
Convite nº 003/2017-DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada:	Ceintel	Segurança	Eletrônica	Ltda.
Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual, com a manutenção do preço e renúncia ao reajuste.
Nota	 de	Empenho	Estimativa	 nº	 2038,	 de	 17	 de	 outubro	 de	 2018,	 no	 valor	 de	R$2.200,00	 (dois	mil	 e	
duzentos reais), para o Exercício de 2018. As despesas do exercício seguinte (2019) correrão por dotação 
orçamentária própria, consignada no respectivo orçamento.
Assinatura: 17/10/2018.

1º Termo de Aditamento ao Contrato nº 125/2018-DAE
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Processo Administrativo nº 6180/2018-DAE
Inexigibilidade de Licitação – art. 25, I, Lei nº 8.666/93
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru
Contratada: Ebara Bombas América do Sul Ltda
Objeto: Alteração da denominação social da CONTRATADA, de acordo com a consolidação de seu 
contrato social registrado na JUCESP, passando a denominar-se Ebara Bombas América do Sul Ltda.
Assinatura: 15/10/2018

Portarias da Presidência:

Portaria nº 431/2018-DAE:
NOMEANDO a Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI SOJO, RG nº  459238711-SSP-SP, o Sr. HEBER 
SOARES VIEIRA, RG nº 350935609-SSP-SP, e a Sra. TATIANA ALMEIDA NUNES SILVEIRA, RG 
nº 301420166-SSP-SP, sob a coordenação da Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI SOJO, para em 
COMISSÃO, realizarem CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por 
ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de ENGENHEIRO MECÂNICO, Grupo L, Classe C, Nível 
1.
Bauru, 15 de outubro de 2018.

Portaria nº 432/2018-DAE:
NOMEANDO a Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI SOJO, RG nº  459238711-SSP-SP, o Sr. HEBER 
SOARES VIEIRA, RG nº 350935609-SSP-SP, e a Sra. TATIANA ALMEIDA NUNES SILVEIRA, RG 
nº 301420166-SSP-SP, sob a coordenação do Sr. HEBER SOARES VIEIRA, para em COMISSÃO, 
realizarem CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem 
a ocorrer, para o cargo efetivo de ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, Grupo L, Classe 
C, Nível 1.
Bauru, 15 de outubro de 2018.

Portaria nº 433/2018-DAE:
NOMEANDO a Sra. ANDRESSA DE BARROS CARPI SOJO, RG nº  459238711-SSP-SP, o Sr. HEBER 
SOARES VIEIRA, RG nº 350935609-SSP-SP, e a Sra. TATIANA ALMEIDA NUNES SILVEIRA, RG 
nº 301420166-SSP-SP, sob a coordenação da Sra. TATIANA ALMEIDA NUNES SILVEIRA, para em 
COMISSÃO, realizarem CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por 
ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de TORNEIRO MECÂNICO, Grupo F, Classe C, Nível 1.
Bauru, 15 de outubro de 2018.

Portaria nº 434/2018-DAE:
NOMEANDO a Sra. ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS, RG nº  434202022-SSP-SP, a Sra. 
ALINE RODRIGUERO DUTRA, RG nº 24215976X-SSP-SP, e o Sr. DHYEGO PALACIOS BONIFACIO, 
RG nº 331281119-SSP-SP, sob a coordenação da Sra. ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS, para 
em COMISSÃO, realizarem CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que 
por ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de ANALISTA CONTÁBIL, Grupo J, Classe C, Nível 1.
Bauru, 15 de outubro de 2018.

Portaria nº 435/2018-DAE:
NOMEANDO a Sra. ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS, RG nº  434202022-SSP-SP, a Sra. ALINE 
RODRIGUERO DUTRA, RG nº 24215976X-SSP-SP, e o Sr. DHYEGO PALACIOS BONIFACIO, RG nº 
331281119-SSP-SP, sob a coordenação da Sra. ALINE RODRIGUERO DUTRA, para em COMISSÃO, 
realizarem CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a 
ocorrer, para o cargo efetivo de ECONOMISTA, Grupo K, Classe C, Nível 1.
Bauru, 15 de outubro de 2018.

Portaria nº 436/2018-DAE:
NOMEANDO a Sra. ALEXSSANDRA NATALIA DOS SANTOS, RG nº  434202022-SSP-SP, a Sra. 
ALINE RODRIGUERO DUTRA, RG nº 24215976X-SSP-SP, e o Sr. DHYEGO PALACIOS BONIFACIO, 
RG nº 331281119-SSP-SP, sob a coordenação do Sr. DHYEGO PALACIOS BONIFACIO, para em 
COMISSÃO, realizarem CONCURSO PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por 
ventura	vierem	a	ocorrer,	para	o	cargo	efetivo	de	MÉDICO	DO	TRABALHO,	Grupo	L,	Classe	C,	Nível	1.
Bauru, 15 de outubro de 2018.

Portaria nº 439/2018-DAE:
EXCLUINDO a Sra. ANDREA BELLI FLORIANO, R.G. Nº 20072350-9-SSP-SP, e INCLUINDO o Sr. 
EDNILSON CELSO FERNANDES, R.G. nº 21166907-6-SSP-SP, alterando a composição da Comissão 
de Concurso Público nomeada através da PORTARIA nº 241/2018-DAE, para realização do CONCURSO 
PÚBLICO para o preenchimento de 01 (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o cargo 
efetivo de OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO, Grupo D, Classe C, nível 1.
Bauru, 16 de outubro de 2018.

Falecimento de servidor:
Comunicamos o falecimento do servidor Sr. João Juanito dos Santos, matrícula 100936, cargo efetivo de 
Pedreiro, ocorrido em 14/10/2018.
Bauru, 22 de outubro de 2018.

EDITAL N° 04/2018
CONCURSO PÚBLICO – OPERADOR DE EQUIPAMENTOS

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eric-Édir Fabris, torna público que realizará, na forma prevista no 
artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, a 
abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Provas”, para o provimento do Cargo 
Público Efetivo vago de OPERADOR DE EQUPAMENTOS e os que vierem a ocorrer dentro do prazo 
de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 

posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
	A	divulgação	oficial	deste	Edital	e	dos	demais	editais,	relativos	às	etapas	deste	Concurso	Público,	dar-se-á	
com	a	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	com	a	afixação	na	Sede	do	DAE,	e	também,	em	
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1- A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências
1.2.1 NÍVEL DE ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO

Nomenclatura C/H
semanal Vagas Ref. Vencimentos

(R$)

Taxa 
de Insc. 

(R$)

Exigências 
complementares 
no ato da posse

OPERADOR DE 
EQUIPAMENTOS 40 horas 01 C-C1

R$	1.528,34
+ vale 

alimentação 
mensal	de	R$	

451,00 

R$	35,00 Ensino 
Fundamental 

Completo

1.3- Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de março de 2018.
1.4- As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1- A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09:00h de 29 de outubro de 2018 às 
16:00h de 30 de novembro de 2018, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido.
2.1.1- Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09:00h de 29 de 
outubro de 2018 às 16:00h de 30 de novembro de 2018;
b) Localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar	o	cargo	desejado	e	preencher	total	e	corretamente	a	ficha	de	inscrição;
e) Transmitir os dados da inscrição;
f) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
g) Efetuar o pagamento da inscrição, até a data-limite para encerramento (30 de novembro de 2018) – 
Atenção para o horário bancário.
2.1.2- Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a DUA gerada no ato da inscrição, até a 
data-limite do encerramento das inscrições.
2.1.3- Não	 será	 aceito	 pagamento	 da	 inscrição	 por	 depósito	 em	 caixa	 eletrônico,	 pelos	 Correios,	 fac-
símile,	transferência	eletrônica,	DOC,	DOC-eletrônico,	ordem	de	pagamento	ou	depósito	comum	em	conta	
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados	neste	Edital.
2.1.4- O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento 
da	inscrição	do	candidato,	verificada	a	irregularidade	a	qualquer	tempo.
2.1.5- O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a todo 
cidadão	em	dois	postos	na	cidade	de	Bauru	localizado	no	Posto	do	Poupatempo,	situado	à	Rua	Inconfidência,	
esquina com a Avenida Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro 
apresentando RG. 
2.2- A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2.3- 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	e	documentação	
abaixo descritas: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro nos termos do art.12 da Constituição Federal de 1988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
d) comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias.
f) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado	de	Reservista	ou	equivalente;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado do 
comprovante de votação na última eleição;
i) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 1.2.1	do	presente	edital	(Diploma,	Certificado	ou	Declaração	de	Conclusão	do	
Ensino	Fundamental	Completo,	emitido	por	estabelecimento	de	Ensino	Oficial	ou	Particular,	devidamente	
reconhecido pelo órgão competente – MEC) e demais documentos comprobatórios necessários à investidura 
do cargo indicados no item 1.2.1 deste Edital;
j) 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;
k) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
l) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica	–	pré-admissional	(apuradas	por	perícia	médica	realizada	por	médico	oficial);
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m) 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.
n) comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2.4- 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 por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) Apresentar declarações falsas.
2.5- Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 
2.5.1- A	efetivação	da	inscrição	ocorrerá	após	a	confirmação,	pelo	banco,	do	pagamento	da	guia.	A	pesquisa	
para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na página do 
Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
2.6- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.
2.7- Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for 
o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.
2.8- O	candidato	será	responsável	por	qualquer	erro,	omissão	e	pelas	informações	prestadas	na	ficha	de	
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo	de	acordo	com	o	documento	oficial	com	foto	
(conforme item 6.4 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.
2.9 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
2.9.1- 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.
2.9.2- Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 2.9.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
2.9.3- Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Protocolo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos dias 29, (vinte e nove), 30 (trinta) e 31 (trinta e um) de 
outubro de 2018, das 08:00 às 17:00 horas, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 2.1.1, alíneas  “a” 
até “f” deste edital.
b)	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 o carimbo do responsável do setor/área/
departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue conforme 
descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea “a” deste 
item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
d) 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 na alínea “a” deste item e que 
não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item.
 e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas no 
Diário	Oficial	de	Bauru	em	10 de novembro de 2018.
 f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado,	dentro	do	prazo	de	05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente	à	sua	publicação	no	Diário	Oficial	de	Bauru	disponível	no	site:	www.bauru.sp.gov.br.
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar sua 
inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 2 deste 
Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.
 
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
3.1- Candidatos portadores de necessidades especiais 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	inscrição	para	o	cargo	em	Concurso	Público,	cujas	atribuições	sejam	compatíveis	com	a	deficiência	de	
que são portadoras. 
3.2- Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.
3.2.1- As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número inteiro 
subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
3.3- O	candidato	portador	de	necessidades	especiais,	antes	de	se	inscrever,	deverá	verificar	se	as	atribuições	
do	 cargo,	 especificadas	 no	ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis	com	a	sua	deficiência.
 3.4- 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.
3.5- O	 candidato	 portador	 de	 deficiência,	 resguardadas	 as	 condições	 especiais	 previstas	 no	 artigo	 40	
do Decreto Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 

e local de aplicação das provas.
3.6- O	candidato	deverá	obrigatoriamente	especificar	e	indicar,	na	ficha	de	inscrição,	o	tipo	de	deficiência	
de que é portador, observado o disposto no item 3.4 deste Edital.
3.7- O	portador	de	deficiência,	quando	da	inscrição,	deverá	obrigatoriamente	observar	o	procedimento	a	ser	
cumprido, conforme descrito no item 3.8 deste Edital.
3.8- O	candidato	portador	de	deficiência,	 após	 especificá-la	no	Formulário	de	 Inscrição	preenchido	via	
internet nos termos indicados no Capítulo 2, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru:
3.8.1- Requerimento	 com	 a	 qualificação	 completa	 do	 candidato,	 com	 a	 indicação	 do	 cargo	 a	 que	 está	
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;
3.8.2- 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	da	deficiência,	
com	expressa	referência	ao	código	correspondente	da	Classificação	Internacional	de	Doença	–	CID,	bem	
como	a	provável	causa	da	deficiência	que	lhe	acomete,	inclusive,	para	assegurar	previsão	de	adaptação	de	
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO IV.
3.8.2.1- 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 nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
3.8.3- O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 3.8, 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.2.1, durante o período 
de	inscrição	e	conforme	o	estabelecido	neste	item,	não	será	considerado	portador	de	deficiência,	seja	qual	
for o motivo alegado. 
3.9- 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 tanto.
3.10- O	candidato	com	deficiência	que	não	realizar	a	 inscrição	conforme	as	 instruções	constantes	neste	
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
3.11- 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.
3.12- 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:
3.12.1- A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
3.12.2- Será eliminado do	Concurso	o	candidato	que	tiver	deficiência	considerada	incompatível	com	as	
atribuições do cargo.
3.12.3- Não	haverá	segunda	chamada,	seja	qual	for	o	motivo	alegado	para	justificar	o	atraso	ou	a	ausência	
do	candidato	com	deficiência	à	avaliação	tratada	no	item 3.12.
3.12.4- Será eliminado	da	Lista	Especial	(portadores	de	deficiência)	o	candidato	que	não	tiver	configurada	
a	deficiência	declarada	ou	não	comparecer	na	perícia	médica,	devendo	o	mesmo	permanecer	apenas	na	lista	
de	classificação	geral.
3.13- 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.
3.14- 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.
3.15- O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
3.16- Após	a	investidura	do	candidato,	a	deficiência	não	poderá	ser	arguida	para	justificar	a	concessão	de	
restrição funcional e/ou de aposentadoria por invalidez.
3.17- 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 1º 
(primeiro) dia útil	subsequente	à	sua	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município	disponível	no	site:	www.
bauru.sp.gov.br.
3.18- O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado 
a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO V 
deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, 
auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente 
descritas no pedido.
3.18.1- 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,	onde	conste	a	Classificação	Internacional	de	Doença	–	CID	da	doença	que	acomete	o	candidato,	
bem	como	a	justificativa	de	necessidade	da	condição	pleiteada	pelo	candidato.
3.18.2- O	candidato	que	não	o	fizer,	durante	o	período	de	inscrição	e	conforme	o	estabelecido	nos	itens 3.18 
e 3.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
3.18.3- O	 atendimento	 às	 condições	 especiais	 pleiteadas	 ficará	 sujeito	 à	 análise	 da	 razoabilidade	 do	
solicitado.
3.18.4- As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão publicadas 
no	Diário	Oficial	de	Bauru	em	15 de dezembro de 2018.
3.18.5- Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas 
caberá	 recurso,	devidamente	 justificado	e	comprovado,	dentro	do	prazo	de	05 (cinco) dias úteis, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil	 subsequente	 à	 sua	publicação	no	Diário	Oficial	 de	Bauru	
disponível no site: www. bauru.sp.gov.br.

4.   DA CANDIDATA LACTANTE
4.1- A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada 
deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na 
Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento contendo 
seu nome completo, número da Carteira de Identidade (RG), o número do CPF, a nomenclatura do cargo que 
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pretende concorrer, bem como seu número de inscrição, acompanhado de cópia da Certidão Nascimento 
da	criança	e	do	documento	de	identificação	oficial	com	foto	do	acompanhante	adulto,	de	segunda	a	sexta	
feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas no período de 29 de outubro de 2018 a 24 de janeiro de 2019. 
4.2- 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.
4.3- A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4.4- Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 4.1, 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.
4.5- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, acompanhante 
para guarda da criança.
4.6- Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

5.   DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
5.1- O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva e Prova 
Prática,	de	caráter	eliminatório	e	classificatório,	nos	termos	abaixo	descritos:

PROVA OBJETIVA
PROVA PRÁTICALíngua 

Portuguesa Matemática Conhecimentos 
Específicos

10 10 20

Consistirá na execução de 
tarefas típicas do cargo como 

reconhecimento de ferramentas, 
peças, equipamentos e materiais; 
demonstração de conhecimentos 

e habilidades no domínio dos 
equipamentos/ferramentas, peças 
e força física de forma condizente 

com os conhecimentos exigidos para 
o desenvolvimento das funções. 

Procedimentos de segurança e uso de 
Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs).

5.1.1-1ª FASE - PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de 
conhecimento teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração 
de 03 (três) horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, 
de acordo com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, 
sendo considerada apenas (01) uma alternativa correta.
a) A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos, atribuindo-se 1,00 (um) 
ponto a cada questão correta. Será considerado habilitado para participar da 2ª etapa do Concurso – Prova 
Prática o candidato que obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento) de acertos na prova objetiva, 
não zerar em nenhum dos componentes da prova conforme item 5.1 (Língua Portuguesa, Matemática 
e	Conhecimentos	Específicos) e estar entre os 30 (trinta) primeiros candidatos classificados (havendo 
empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão habilitados).
b) O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
5.1.2- 2ª FASE - PROVA PRÁTICA, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas 
atribuições do cargo e destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, 
habilidades do candidato e sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática 
das atividades a serem desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista 
o conteúdo constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. 
a) Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados na Prova 
Objetiva – 1ª. Fase. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão 
convocados.
b) A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos. A nota da prova prática será 
obtida com a soma dos itens completados a serem avaliados, que serão previamente estabelecidos, onde 
cada item concluído será atribuído o valor estipulado e os itens que não forem concluídos totalmente, não 
será atribuído pontuação. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 30 
(trinta) pontos.
5.2- Os	candidatos	que	não	lograrem	a	classificação	prevista	no	item	5.1.1 deste Capítulo (não convocados 
para a prova prática) serão eliminados do Concurso Público.

6.   DA REALIZAÇÃO DAS PROVAS
6.1-  As provas serão realizadas na cidade de Bauru.
6.2- O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo 
Edital	de	Convocação	publicado	no	Diário	Oficial	de	Bauru.
6.3- 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	das	provas.
6.4- O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de:
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, (com foto) dentro 
do prazo de validade ou Passaporte dentro do prazo de validade, ou qualquer outro documento com 
foto reconhecido por lei.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
d) Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza	a	identificação	do	candidato.
6.4.1- Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer 

outros documentos não constantes deste Edital.
6.4.2- Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados	neste	item	e	desde	que	permita,	com	clareza,	a	sua	identificação.
6.4.3- O candidato que não apresentar o documento conforme o item 6.4, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
6.5-  Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6.5.1- Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas,	sempre	acompanhados	por	um	fiscal.
6.6- Não	haverá	segunda	chamada,	seja	qual	for	o	motivo	alegado	para	justificar	o	atraso	ou	a	ausência	do	
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6.7- Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.
6.8- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante	 no	Edital	 de	Convocação,	 deverá	 entregar	 a	 correção	 em	 formulário	 específico,	 devidamente	
datado	e	assinado,	ao	fiscal	de	sala.	O	candidato	que	queira	fazer	alguma	reclamação	ou	sugestão	deverá	
procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
6.8.1- O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão.
6.9- Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
6.10- Excetuada a situação prevista no Capítulo 4 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
6.11- Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de 
consultas	bibliográficas,	códigos,	manuais,	impressos	ou	anotações,	comunicação	com	outros	candidatos,	
ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas 
eletrônicas,	telefones	celulares,	smartphones,	mp3,	notebook,	palmtop,	tablet,	BIP,	walkman,	gravador	ou	
qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores 
auriculares e outros acessórios similares.
6.12- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão colocados 
embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se sob a guarda do mesmo. Todos os pertences serão de 
inteira	responsabilidade	do	candidato.	O	candidato	que	for	flagrado	na	sala	de	provas	portando	qualquer	dos	
pertences acima será excluído do concurso.
6.13- Recomenda- se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celulares, contudo, 
se levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas. O candidato que for 
surpreendido portando celular, mesmo que desligado, (off-line) ou dentro dela, porém ligado, (on-line) 
serão excluídos do Concurso Público e convidados a entregarem sua respectiva prova, podendo inclusive 
responderem criminalmente por tentativa de fraude em concursos.
6.14 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. 
Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do 
restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas 
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da prova.
6.15-  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 de realização da Prova Objetiva.
6.16- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) não	 comparecer	 à	 prova,	 ou	 qualquer	 das	 etapas,	 conforme	 convocação	 oficial	 (Diário	 Oficial	 do	
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não	apresentar	o	documento	de	identificação	conforme	o	previsto	no	item 6.4 deste Capítulo; 
d)	ausentar-se,	durante	o	processo,	da	sala	ou	local	de	prova	sem	o	acompanhamento	de	um	fiscal;	
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico	de	comunicação;	
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g)	não	devolver	ao	fiscal,	seguindo	critérios	estabelecidos	neste	Edital,	qualquer	material	de	aplicação	e	de	
correção da prova quando solicitado;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.
DA PROVA OBJETIVA – 1ª FASE
6.17- A data, local e horário para a realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Diário 
Oficial	de	Bauru,	em	15 de dezembro de 2018.
6.17.1- A	confirmação	oficial	da	data,	horário	e	informação	sobre	o	local	para	a	realização	da	prova	deverá	
ser	 acompanhada	 pelo	 candidato	 por	meio	 de	Edital	 de	Convocação	 a	 ser	 publicado	 no	Diário	Oficial	
do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
6.17.2- Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento,	onde	ficará	condicionado	o	deferimento	à	comissão	examinadora	deste	concurso.
a) Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar a 
prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo,	para	tanto,	preencher,	no	dia	da	prova,	formulário	específico.
b) A inclusão de que trata este item	será	realizada	de	forma	condicional,	sujeita	à	posterior	verificação	da	
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regularidade da referida inscrição. 
c) Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 
sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes.
6.17.3- O	horário	de	início	da	prova	será	definido	em	cada	sala,	após	os	devidos	esclarecimentos	sobre	sua	
aplicação. 
6.17.4- O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 
2(duas) horas após o início da prova.
6.17.5- No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 
a) O	candidato	deverá	transcrever	as	respostas	para	a	Folha	de	Respostas,	com	caneta	esferográfica	azul	ou	
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
b) Os	candidatos	que	não	preencherem	corretamente	o	Cartão	Resposta,	com	caneta	esferográfica	azul	ou	
preta, 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.
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido	para	a	correção	e	deverá	ser	entregue	no	final	da	prova	ao	fiscal	de	sala.
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se detectado 
erro ocasionado pela Coordenação do Concurso. 
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de Respostas, 
tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o 
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
i) Ao	final	das	provas,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala,	a	fim	de	assinar	o	lacre	do	
envelope	das	folhas	de	respostas	juntamente	com	o	fiscal	e	coordenador,	sendo	liberados	quando	todos	as	
tiverem concluído.
6.17.6- A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 
6.17.7- Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na área de Concursos, podendo ser visualizado até a publicação 
da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no item 11.13 deste 
edital.

DA PROVA PRÁTICA – 2ª FASE
6.18- A data, local e horário para realização da 2ª Fase - Prova Prática serão publicados no Edital de 
Convocação	 no	 Diário	 Oficial	 de	 Bauru	 em	 23 de fevereiro de 2019, sendo de responsabilidade do 
candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
6.18.1- O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 6.1 a 6.16, não podendo 
ser alegada qualquer espécie de desconhecimento. 
a) Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s) 
responsável(is) pela aplicação. 
b) O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de exame. 
6.18.2 - Para a prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes 
do Capítulo 5, item 5.1.2.
6.19- Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva e Prova Prática constarão apenas os candidatos 
aprovados	para	o	cargo	para	o	qual	se	inscreveu	e	serão	publicados	oportunamente	no	Diário	Oficial	de	
Bauru.

7.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1- Em	 todas	 as	 fases	na	 classificação	entre	 candidatos	 com	 igual	número	de	pontos,	 serão	 fatores	de	
preferência os seguintes:
a) aos candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre 
si e frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c)	que	obtiver	maior	número	de	acertos	nas	questões	de	Conhecimentos	Específicos;	
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática; 
e) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
f) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
7.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate 
se dará por meio de sorteio.
7.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o 
seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

8.  DO RESULTADO FINAL
8.1- O	resultado	final	será	a	soma	da	nota	da	prova	objetiva	com	a	nota	da	prova	prática.
8.2- Os	candidatos	aprovados	serão	classificados	por	ordem	decrescente	da	pontuação	final.
8.3- Os	candidatos	classificados	serão	enumerados	em	duas	listas,	sendo	uma	geral	(todos	os	candidatos	
aprovados)	por	cargo	e	outra	especial	(portadores	de	deficiência	aprovados)	por	cargo,	que	serão	publicadas	
no	Diário	Oficial	de	Bauru.
8.4- Não	ocorrendo	inscrição	no	Concurso	Público	ou	aprovação	de	candidatos	portadores	de	deficiência	ou	
aptos	na	perícia	médica,	será	elaborada	somente	a	Lista	de	Classificação	Final	Geral.

9.  DOS RECURSOS
9.1- O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por este 
edital 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	disponível	
no site: www.bauru.sp.gov.br.
9.2- O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, 
internet,	telegrama	ou	outro	meio	que	não	o	especificado	neste	Edital.
9.3- O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.
9.4- A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes.
9.5- O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida 
de	acordo	com	o	gabarito	oficial	após	a	decisão	de	tais	recursos.
9.6- As	decisões	dos	recursos	serão	publicadas	no	Diário	Oficial	de	Bauru.
 9.7-  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
9.8- Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 9.1 deste Capítulo.
9.9- Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
9.10- 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.
9.11- 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 1.988.

10.  DO PROVIMENTO DO CARGO
10.1- O	provimento	do	cargo	obedecerá	à	ordem	de	classificação.
10.2- A nomeação	será	feita	através	do	Diário	Oficial	de	Bauru,	que	estabelecerá	data,	local	e	horário	para	
apresentação do candidato aprovado. 
10.3- 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.
10.4- A	nomeação	 para	 os	 cargos	 dar-se-á	 pelo	 regime	 estatutário,	 ficando	 o	 servidor	 sujeito	 a	 estágio	
probatório.
10.5- Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (art. 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
10.6- A posse	do	candidato	nomeado	ficará	condicionada	a:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2.3 do Capítulo 2 – Das Inscrições;
b) avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
c) perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário.
10.7- Para a 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.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
10.8- De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo 
nome social, deve requerer no ato da posse.
10.9- Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
10.10- Caso haja dúvidas quanto aos comprovantes apresentados pelo candidato, o Departamento de 
Água	e	Esgoto	de	Bauru	poderá	exigir	a	apresentação	de	documentos	ou	provas	complementares	a	fim	de	
viabilizar a posse.

11.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1- A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
11.1.1- Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 2.3 do Capítulo 2 – Das Inscrições.
11.2- A	falsidade	ou	 inexatidão	das	afirmativas,	a	não	apresentação	ou	a	 irregularidade	de	documentos,	
ainda	que	verificados	posteriormente,	eliminará	o	candidato	do	Concurso	Público,	anulando-se	todos	os	
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
11.3- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
11.4- O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, telefone, 
email	 e	 afins),	 junto	 ao	 DAE	 e	 durante	 o	 prazo	 de	 validade	 do	 Concurso	 Público,	 visando	 eventual	
convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível a sua localização para atendimento 
da convocação. O DAE 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.
11.5- O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data da 
publicação	de	sua	homologação	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	podendo	ser	prorrogado	uma	
única vez e por igual período, a critério da Administração.
11.6- A	aprovação	e	a	classificação	definitiva	geram,	para	o	candidato,	apenas	a	expectativa	de	direito	à	
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nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.
11.7- Para	efeito	de	admissão,	fica	o	candidato	convocado	sujeito	à	aprovação	em	exame	de	saúde	e	perícia	
psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo DAE e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.
11.8- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 
20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
11.9- Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de	Bauru	–	DAE	poderá	anular	a	 inscrição,	provas	ou	nomeação	do	candidato,	verificadas	 falsidade	de	
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11.10- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 
no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e Esgoto de Bauru 
por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pela Portaria nº 412/2018.
11.11- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos 
ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.
11.12- O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando não 
comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
11.13- O	 resultado	 final	 do	 concurso,	 após	 decididos	 todos	 os	 recursos	 interpostos	 tempestivamente	
observando as determinações constantes no Capítulo 9, será HOMOLOGADO pelo Presidente do 
Conselho	Administrativo	do	Departamento	de	Água	e	Esgoto	de	Bauru,	sendo	publicada	no	Diário	Oficial	
de Bauru.
11.14- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e estadas 
dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e objetos 
esquecidos	ou	danificados	no	local	ou	sala	de	prova.
11.15- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo	a	própria	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município,	de	documento	hábil	para	fins	de	comprovação	
da aprovação.
11.16- Todas	as	convocações,	avisos	e	resultados	oficiais,	referentes	à	realização	deste	Concurso	Público,	
serão	publicados	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	bem	como	divulgados	no	site	do	DAE	www.
daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo 
ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
11.17- Os	itens	deste	Edital	poderão	sofrer	eventuais	atualizações	ou	retificações,	enquanto	não	consumada	
a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital a ser 
publicado	no	Diário	Oficial	de	Bauru	-	DOM	e	no	site:	www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos veículos 
de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.  
11.18- Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial	de	Brasília.
11.19- A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso.
11.20- Após	180	(cento	e	oitenta)	dias	da	divulgação	oficial	do	resultado	final	do	Concurso	Público,	as	
folhas	de	respostas	serão	destruídas	e	mantidas	em	arquivo	eletrônico,	com	cópia	de	segurança,	pelo	prazo	
de cinco anos.
 REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru/SP, 18 de outubro de 2018.
Eric-Édir Fabris

Presidente – DAE Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
Descrição sumária: 
Zelar pelo abastecimento, funcionamento e manutenção dos equipamentos (máquina de cortar tubo, placa 
vibratória,	martelete,	máquina	 de	 corte	 de	 asfalto,	K-1000,	 compactador),	 verificando	 as	 condições	 do	
mesmo	antes	de	operá-lo,	tais	como	nível	de	óleo	e	lubrificação,	nível	de	água,	condições	dos	comandos	
de operação, possíveis desgastes, estado de conservação e limpeza, comunicando os responsáveis quando 
identificar	irregularidades.	Manusear	os	equipamentos	de	forma	correta	de	acordo	com	as	regras	de	uso	e	
comando. Cumprir normas e regulamentos internos. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene e 
qualidade do trabalho. Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob orientação do 
superior imediato. Deverá operar máquinas que o Departamento de Água e Esgoto possui e as que vier a 
adquirir.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no presente edital)
Língua Portuguesa: Interpretação de textos; verbos: tempo, modo e vozes; emprego de pronomes; 
flexão	de	gênero,	número	e	grau	do	adjetivo	e	do	substantivo;	sinônimos	e	antônimos;	ortografia	oficial;	
acentuação; pontuação; concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal.

Matemática: Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais, 
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção; 
Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro 
grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.

Conhecimentos Específicos: Técnicas de operação, transporte, estabilização e manuseio dos equipamentos 
(maquina de cortar tubo, placa vibratória, martelete, maquina de corte de asfalto, K1000, compactador). 
Segurança na operação. Inspeção e manutenção diária do equipamento. Conceitos básicos e funcionamento 
de componentes dos equipamentos. Conservação e preservação do meio ambiente. Noções de prevenção 
de acidentes no trabalho. Uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). Regras básicas de 
comportamento	profissional	para	o	 relacionamento	diário	com	o	público	 interno	e	externo	e	colegas	de	
trabalho. Conhecimentos teóricos e práticos relativos à área de atuação, conforme descrição do cargo 
(Anexo I). 

PROVA PRÁTICA: Consistirá na execução de tarefas com equipamentos de médio porte (maquina de 

cortar	tubo,	placa	vibratória,	martelete,	maquina	de	corte	de	asfalto,	K1000,	compactador),	verificando	as	
condições ideais de trabalho e utilizando os respectivos equipamentos de proteção individual necessários.

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
 ______________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento	 de	 identificação	 (R.G.)	 número	 ________________________________,	 solicito	 que	minha	
inscrição	seja	efetivada	como	candidato	portador	com	deficiência	de	acordo	com	o	Capítulo 3 do Edital 
04/2018.

Descrição	da	Deficiência:
________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 3 - DAS PESSOAS 
COM	DEFICIÊNCIA	(PcD)	E	CONDIÇÕES	ESPECIAIS	PARA	PROVA,	do	Edital 04/2018 – DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

CARGO: OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
Atesto que o(a) Sr. (a) ________________________________________________________, portador(a) 
do R.G. nº._____________________________ e do CPF nº. _____________________________, 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:____________________.
A	 –	 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:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B	-	Deficiência	auditiva	(anexar	exame	audiométrico):	perda	bilateral,	parcial	ou	total,	de	quarenta	e	um	
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C	–	Deficiência	Visual	(anexar	exame	oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2	-	a	baixa	visão,	que	significa	acuidade	visual	entre	0,3	e	0,05	no	melhor	olho,	com	a	melhor	correção	
óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D	–	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:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E	-	Deficiência	múltipla:	associação	de	duas	ou	mais	deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
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Local e data:__________________________________________
Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
 ________________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento	 de	 identificação	 (R.G.)	 número	 ________________________________,	 solicito	 condições	
especiais	para	fazer	a	prova,	conforme	o	especificado	abaixo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 3 – DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA	(PcD)	E	CONDIÇÕES	ESPECIAIS	PARA	PROVA,	do	Edital 04/2018 - DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE EQUIPAMENTOS
________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o	número	de	 inscrição	 	_____________________________,	portador(a)	do	documento	de	 identificação	
(R.G.) número _______________________________, residente à R./Av. _________________________
_______________________________, n.º __________, Bairro: ___________________, vem apresentar 
recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO OPERADOR DE EQUIPAMENTOS

Datas Eventos

23/10/2018 1ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru

25/10/2018 2ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru

27/10/2018 3ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru

29/10/2018 Abertura Inscrições

30/11/2018 Encerramento Inscrições

29 a 31/10/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

10/11/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

29/10 a 24/01/2019 Período para solicitar condição especial para lactante

29/10 a 30/11/2018 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de 
deficiente

15/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição 
especial para realizar a prova

15/12/2018 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova 
Objetiva

22/12/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva

03/01/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva

27/01/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva

29/01/2019 Previsão de divulgação do Gabarito

23/02/2018 Previsão de Resultado e Convocação Prova Prática

17/03/2019 Previsão da Realização Prova Prática

30/03/2019 Publicação	deferimento/indeferimento	lista	especial	vaga	deficiente

30/03/2019 Previsão	Classificação	Final

13/04/2019 Previsão de Homologação

EDITAL N° 05/2018
CONCURSO PÚBLICO – LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eric-Édir Fabris, torna público que realizará, na forma prevista no 
artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, 
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Prova”, para o provimento do Cargo 
Público Efetivo vago de LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS e os que vierem a ocorrer 
dentro do prazo de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e 
alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal 
nº 3.781/1994 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações 
posteriores) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
	A	divulgação	oficial	deste	Edital	e	dos	demais	editais,	relativos	às	etapas	deste	Concurso	Público,	dar-se-á	
com	a	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	com	a	afixação	na	Sede	do	DAE,	e	também,	em	
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1- A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
1.1.1- As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências
1.2.1	NÍVEL	DE	ENSINO	MÉDIO

Nomenclatura C/H
semanal Vagas Ref. Vencimentos

(R$)
Taxa de 

Insc. (R$)

Exigências 
complementares 
no ato da posse

LEITURISTA E 
ENTREGADOR DE 

AVISOS
30 01 C-C1

R$	1.528,34
+ vale 

alimentação 
mensal	de	R$	

451,00 

R$	35,00

Ensino Médio 
Completo e

Carteira Nacional 
de Habilitação, 
categoria “AB” 
definitiva	e	
válida com 

autorização para 
exercer atividade 

remunerada.

1.3- Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de março de 2018.
1.4- Os	candidatos	ao	cargo	do	presente	Concurso	Público	ficarão	sujeitos	a	jornada	de	30	(trinta)	horas	
semanais, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do horário estabelecido pelo DAE.
1.5- As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1- A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09:00h de 29 de outubro de 2018 às 
16:00h de 30 de novembro de 2018, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido.
2.1.1- Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09:00h de 29 de 
outubro de 2018 às 16:00h de 30 de novembro de 2018;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos públicos;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar	o	cargo	desejado	e	preencher	total	e	corretamente	a	ficha	de	inscrição;
e) Transmitir os dados da inscrição;
f) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
g) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (30 de novembro de 2018) – 
Atenção para o horário bancário.
2.1.2- Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a DUA gerada no ato da inscrição, até a 
data-limite do encerramento das inscrições.
2.1.3- Não	 será	 aceito	 pagamento	 da	 inscrição	 por	 depósito	 em	 caixa	 eletrônico,	 pelos	 Correios,	 fac-
símile,	transferência	eletrônica,	DOC,	DOC-eletrônico,	ordem	de	pagamento	ou	depósito	comum	em	conta	
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados	neste	Edital.
2.1.4- O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento 
da	inscrição	do	candidato,	verificada	a	irregularidade	a	qualquer	tempo.
2.1.5- O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a 
todo	cidadão	em	na	cidade	de	Bauru	 localizado	no	Posto	do	Poupatempo,	situado	à	Rua	Inconfidência,	
esquina com a Avenida Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro 
apresentando RG. 
2.2- A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2.3- 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	e	documentação	
abaixo descritos: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro nos termos do art.12 da Constituição Federal de 1988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
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d) comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias.
f) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado	de	Reservista	ou	equivalente;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado do 
comprovante de votação na última eleição;
i) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 1.2.1	do	presente	edital	(Diploma,	Certificado	ou	Declaração	de	Conclusão	do	
Ensino	Médio,	emitido	por	estabelecimento	de	Ensino	Oficial	ou	Particular,	devidamente	reconhecido	pelo	
órgão	competente	–	MEC,	bem	como	Carteira	Nacional	de	Habilitação	-	CNH	Categoria	“AB”	definitiva	
e válida com autorização para exercer atividade remunerada) e demais documentos comprobatórios 
necessários à investidura do cargo indicados no item 1.2.1 deste Edital;
i.1) Na data da posse o candidato não poderá possuir pontuação na Carteira de Habilitação que exceda 10 
(dez) pontos.
j) 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;
k) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
l) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica	–	pré-admissional	(apuradas	por	perícia	médica	realizada	por	médico	oficial);
m) 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.
n) comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2.4- 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 por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d)   Apresentar declarações falsas.
2.5-  Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 
2.5.1- A	efetivação	da	inscrição	ocorrerá	após	a	confirmação,	pelo	banco,	do	pagamento	da	guia.	A	pesquisa	
para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na página do 
Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
2.6- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.
2.7- Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for 
o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.
2.8-  O	candidato	será	responsável	por	qualquer	erro,	omissão	e	pelas	informações	prestadas	na	ficha	de	
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo	de	acordo	com	o	documento	oficial	com	foto	
(conforme item 6.4 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.
2.9 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
2.9.1- 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.
2.9.2- Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 2.9.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
2.9.3- Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Protocolo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos dias 29 (vinte e nove), 30 (trinta) e 31 (trinta e um) de 
outubro de 2018, das 08:00 às 17:00 horas, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 2.1.1, alíneas  “a” 
até “f” deste edital.
b)	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 o carimbo do responsável do setor/área/
departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue conforme 
descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea “a” deste 
item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
d) 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 na alínea “a” deste item e que 
não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item.
 e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas no 
Diário	Oficial	de	Bauru	em	10 de novembro de 2018.
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado,	dentro	do	prazo	de	05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente	à	sua	publicação	no	Diário	Oficial	de	Bauru	disponível	no	site:	www.bauru.sp.gov.br.
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar sua 
inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 2 deste 

Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.
 
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
3.1- Candidatos portadores de necessidades especiais 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	inscrição	para	o	cargo	em	Concurso	Público,	cujas	atribuições	sejam	compatíveis	com	a	deficiência	de	
que são portadoras. 
3.2- Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.
3.2.1- As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número inteiro 
subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
3.3- O	candidato	portador	de	necessidades	especiais,	antes	de	se	inscrever,	deverá	verificar	se	as	atribuições	
do	 cargo,	 especificadas	 no	ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis	com	a	sua	deficiência.
3.4- 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.
3.5- O	 candidato	 portador	 de	 deficiência,	 resguardadas	 as	 condições	 especiais	 previstas	 no	 artigo	 40	
do Decreto Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas.
3.6- O	candidato	deverá	obrigatoriamente	especificar	e	indicar,	na	ficha	de	inscrição,	o	tipo	de	deficiência	
de que é portador, observado o disposto no item 3.4 deste Edital.
3.7- O	portador	de	deficiência,	quando	da	inscrição,	deverá	obrigatoriamente	observar	o	procedimento	a	ser	
cumprido, conforme descrito no item 3.8 deste Edital.
3.8- O	candidato	portador	de	deficiência,	 após	 especificá-la	no	Formulário	de	 Inscrição	preenchido	via	
internet nos termos indicados no Capítulo 2, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru:
3.8.1- Requerimento	 com	 a	 qualificação	 completa	 do	 candidato,	 com	 a	 indicação	 do	 cargo	 a	 que	 está	
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;
3.8.2- 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	da	deficiência,	
com	expressa	referência	ao	código	correspondente	da	Classificação	Internacional	de	Doença	–	CID,	bem	
como	a	provável	causa	da	deficiência	que	lhe	acomete,	inclusive,	para	assegurar	previsão	de	adaptação	de	
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO IV.
3.8.2.1- 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 nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
3.8.3- O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 3.8, 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.2.1, durante o período 
de	inscrição	e	conforme	o	estabelecido	neste	item,	não	será	considerado	portador	de	deficiência,	seja	qual	
for o motivo alegado. 
3.9- 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 tanto.
3.10- O	candidato	com	deficiência	que	não	realizar	a	 inscrição	conforme	as	 instruções	constantes	neste	
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
3.11- 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.
3.12- 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:
3.12.1- A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
3.12.2- Será eliminado do	Concurso	o	candidato	que	tiver	deficiência	considerada	incompatível	com	as	
atribuições do cargo.
3.12.3- Não	haverá	segunda	chamada,	seja	qual	for	o	motivo	alegado	para	justificar	o	atraso	ou	a	ausência	
do	candidato	com	deficiência	à	avaliação	tratada	no	item 3.12.
3.12.4- Será eliminado	da	Lista	Especial	(portadores	de	deficiência)	o	candidato	que	não	tiver	configurada	
a	deficiência	declarada	ou	não	comparecer	na	perícia	médica,	devendo	o	mesmo	permanecer	apenas	na	lista	
de	classificação	geral.
3.13- 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.
3.14- 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.
3.15- O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
3.16- Após	a	investidura	do	candidato,	a	deficiência	não	poderá	ser	arguida	para	justificar	a	concessão	de	
restrição funcional e/ou de aposentadoria por invalidez.
3.17- 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 1º 
(primeiro) dia útil	subsequente	à	sua	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município	disponível	no	site:	www.
bauru.sp.gov.br.
3.18- O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado 
a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO V 



32 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 23 DE OUTUBRO DE 2.018

deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, 
auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente 
descritas no pedido.
3.18.1- 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,	onde	conste	a	Classificação	Internacional	de	Doença	–	CID	da	doença	que	acomete	o	candidato,	
bem	como	a	justificativa	de	necessidade	da	condição	pleiteada	pelo	candidato.
3.18.2- O	candidato	que	não	o	fizer,	durante	o	período	de	inscrição	e	conforme	o	estabelecido	nos	itens 3.18 
e 3.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
3.18.3- O	atendimento	 às	 condições	 especiais	 pleiteadas	ficará	 sujeito	 à	 análise	da	 razoabilidade	do	
solicitado.
3.18.4- As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão publicadas 
no	Diário	Oficial	de	Bauru	em	15 de dezembro de 2018.
3.18.5- Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso,	 devidamente	 justificado	 e	 comprovado,	 dentro	 do	 prazo	 de	05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1º (primeiro) dia útil	subsequente	à	sua	publicação	no	Diário	Oficial	de	Bauru	disponível	
no site: www. bauru.sp.gov.br.

4.   DA CANDIDATA LACTANTE
4.1- A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada 
deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na 
Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento contendo 
seu nome completo, 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 Nascimento 
da	criança	e	do	documento	de	identificação	oficial	com	foto	do	acompanhante	adulto,	de	segunda	a	sexta	
feira, no horário compreendido das 08:00 às 17:00 horas no período de 29 de outubro de 2018 a 24 de 
janeiro de 2019. 
4.2- 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.
4.3- A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
4.4- Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 4.1, 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.
4.5- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, acompanhante 
para guarda da criança.
4.6- Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

5.   DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
5.1- O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva, de caráter 
eliminatório	e	classificatório,	nos	termos	abaixo	descritos:

PROVA OBJETIVA
Língua 

Portuguesa Matemática Informática
Atualidades

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo 

10 10 10 10 10

5.1.1- PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 (três) 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo 
com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo 
considerada apenas (01) uma alternativa correta.
5.1.2- JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
100	(cem)	pontos	e	terá	caráter	eliminatório	e	classificatório.	A	nota	da	prova	objetiva	será	obtida	com	a	
soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 2 (dois) pontos, e as erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
NPO = 100 x NAP
            TQP
ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
TQP = Total de questões da prova 
NAP = Número de acertos na prova
5.1.3- DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no 
mínimo, 60 (sessenta) pontos e não zerar em nenhum dos componentes da prova.
O	candidato	que	não	auferir,	no	mínimo,	60	(sessenta)	pontos	na	prova	objetiva	será	desclassificado	do	
Concurso Público.

6.   DA REALIZAÇÃO DA PROVA
6.1-  A prova será realizada na cidade de Bauru.
6.2- O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo 
Edital	de	Convocação	publicado	no	Diário	Oficial	de	Bauru.
6.3- 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	das	provas.
6.4- O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de:
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, (com foto) dentro 
do prazo de validade ou Passaporte dentro do prazo de validade, ou qualquer outro documento com 
foto reconhecido por lei.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.

d) Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza	a	identificação	do	candidato.
6.4.1- Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital.
6.4.2- Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados	neste	item	e	desde	que	permita,	com	clareza,	a	sua	identificação.
6.4.3- O candidato que não apresentar o documento conforme o item 6.4, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
6.5-  Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6.5.1- Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas,	sempre	acompanhados	por	um	fiscal.
6.6- Não	haverá	segunda	chamada,	seja	qual	for	o	motivo	alegado	para	justificar	o	atraso	ou	a	ausência	do	
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6.7- Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.
6.8- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante	 no	Edital	 de	Convocação,	 deverá	 entregar	 a	 correção	 em	 formulário	 específico,	 devidamente	
datado	e	assinado,	ao	fiscal	de	sala.	O	candidato	que	queira	fazer	alguma	reclamação	ou	sugestão	deverá	
procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
6.8.1- O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão.
6.9- Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
6.10- Excetuada a situação prevista no Capítulo 4 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
6.11- Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de 
consultas	bibliográficas,	códigos,	manuais,	impressos	ou	anotações,	comunicação	com	outros	candidatos,	
ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas 
eletrônicas,	telefones	celulares,	smartphones,	mp3,	notebook,	palmtop,	tablet,	BIP,	walkman,	gravador	ou	
qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores 
auriculares e outros acessórios similares.
6.12- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão colocados 
embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se sob a guarda do mesmo. Todos os pertences serão de 
inteira	responsabilidade	do	candidato.	O	candidato	que	for	flagrado	na	sala	de	provas	portando	qualquer	dos	
pertences acima será excluído do concurso.
6.13- Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celulares, contudo, 
se levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas. O candidato que for 
surpreendido portando celular, mesmo que desligado, (off-line) ou dentro dela, porém ligado, (on-line) 
serão excluídos do Concurso Público e convidados a entregarem sua respectiva prova, podendo inclusive 
responderem criminalmente por tentativa de fraude em concursos.
6.14 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. 
Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do 
restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas 
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da prova.
6.15-  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 de realização da Prova Objetiva.
6.16- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) não	 comparecer	 à	 prova,	 ou	 qualquer	 das	 etapas,	 conforme	 convocação	 oficial	 (Diário	 Oficial	 do	
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não	apresentar	o	documento	de	identificação	conforme	o	previsto	no	item 6.4 deste Capítulo; 
d)	ausentar-se,	durante	o	processo,	da	sala	ou	local	de	prova	sem	o	acompanhamento	de	um	fiscal;	
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico	de	comunicação;	
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g)	não	devolver	ao	fiscal,	seguindo	critérios	estabelecidos	neste	Edital,	qualquer	material	de	aplicação	e	de	
correção da prova quando solicitado;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
6.17- A data, local e horário para a realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Diário 
Oficial	de	Bauru,	em	15 de dezembro de 2018.
6.17.1-	A	confirmação	oficial	da	data,	horário	e	informação	sobre	o	local	para	a	realização	da	prova	deverá	
ser	 acompanhada	 pelo	 candidato	 por	meio	 de	Edital	 de	Convocação	 a	 ser	 publicado	 no	Diário	Oficial	
do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
6.17.2- e eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento,	onde	ficará	condicionado o deferimento à comissão examinadora deste concurso.
a) Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar a 
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prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo,	para	tanto,	preencher,	no	dia	da	prova,	formulário	específico.
b)	A	inclusão	de	que	trata	este	item	será	realizada	de	forma	condicional,	sujeita	à	posterior	verificação	da	
regularidade da referida inscrição. 
c) Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 
sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes.
6.17.3- 	O	horário	de	início	da	prova	será	definido	em	cada	sala,	após	os	devidos	esclarecimentos	sobre	
sua aplicação. 
6.17.4- O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 
2(duas) horas após o início da prova.
6.17.5- No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 
a) O	candidato	deverá	transcrever	as	respostas	para	a	Folha	de	Respostas,	com	caneta	esferográfica	azul	ou	
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
b) Os	candidatos	que	não	preencherem	corretamente	o	Cartão	Resposta,	com	caneta	esferográfica	azul	ou	
preta, 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.
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido	para	a	correção	e	deverá	ser	entregue	no	final	da	prova	ao	fiscal	de	sala.
d) 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.
 e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se detectado 
erro ocasionado pela Coordenação do Concurso. 
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de Respostas, 
tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o 
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
i) Ao	final	das	provas,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala,	a	fim	de	assinar	o	lacre	do	
envelope	das	folhas	de	respostas	juntamente	com	o	fiscal	e	coordenador,	sendo	liberados	quando	todos	as	
tiverem concluído.
6.17.6- A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 
6.17.7- Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na área de Concursos, podendo ser visualizado até a publicação 
da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no item 11.13 deste 
edital.
 
7.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1-	Em	 todas	 as	 fases	na	 classificação	entre	 candidatos	 com	 igual	número	de	pontos,	 serão	 fatores	de	
preferência os seguintes:
a) aos candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre 
si e frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e Administrativo;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior número de acertos nas questões de Atualidades;
f) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
7.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate 
se dará por meio de sorteio.
7.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o 
seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

8.  DO RESULTADO FINAL
8.1- O	resultado	final	será	a	nota	da	prova	objetiva.
8.2- Os	candidatos	aprovados	serão	classificados	por	ordem	decrescente	da	pontuação	final.
8.3- Os	candidatos	classificados	serão	enumerados	em	duas	listas,	sendo	uma	geral	(todos	os	candidatos	
aprovados)	por	cargo	e	outra	especial	(portadores	de	deficiência	aprovados)	por	cargo,	que	serão	publicadas	
no	Diário	Oficial	de	Bauru.
8.4- Não	ocorrendo	inscrição	no	Concurso	Público	ou	aprovação	de	candidatos	portadores	de	deficiência	ou	
aptos	na	perícia	médica,	será	elaborada	somente	a	Lista	de	Classificação	Final	Geral.
 

9.  DOS RECURSOS
9.1- O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por este 
edital 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	disponível	
no site: www.bauru.sp.gov.br.
9.2- O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, 
internet,	telegrama	ou	outro	meio	que	não	o	especificado	neste	Edital.
9.3- O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.
9.4- A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes.
9.5- O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida 
de	acordo	com	o	gabarito	oficial	após	a	decisão	de	tais recursos.

9.6- As	decisões	dos	recursos	serão	publicadas	no	Diário	Oficial	de	Bauru.
9.7-  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
9.8- Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 9.1 deste Capítulo.
9.9- Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
9.10- 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.
9.11- 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 1.988.

10.  DO PROVIMENTO DO CARGO
10.1- O	provimento	do	cargo	obedecerá	à	ordem	de	classificação.
10.2- A nomeação	será	feita	através	do	Diário	Oficial	de	Bauru,	que	estabelecerá	data,	local	e	horário	para	
apresentação do candidato aprovado. 
10.3- 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.
10.4- A	nomeação	 para	 os	 cargos	 dar-se-á	 pelo	 regime	 estatutário,	 ficando	 o	 servidor	 sujeito	 a	 estágio	
probatório.
10.5- Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (art. 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
10.6- A posse	do	candidato	nomeado	ficará	condicionada	a:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2.3 do Capítulo 2 – Das Inscrições;
b) avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
c) perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário.
10.7- Para a 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.
c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
10.8- De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo 
nome social, deve requerer no ato da posse.
10.9- Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
10.10- Caso haja dúvidas quanto aos comprovantes apresentados pelo candidato, o Departamento de 
Água	e	Esgoto	de	Bauru	poderá	exigir	a	apresentação	de	documentos	ou	provas	complementares	a	fim	de	
viabilizar a posse.

11.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1- A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
11.1.1- Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 2.3 do Capítulo 2 – Das Inscrições.
11.2- A	falsidade	ou	 inexatidão	das	afirmativas,	a	não	apresentação	ou	a	 irregularidade	de	documentos,	
ainda	que	verificados	posteriormente,	eliminará	o	candidato	do	Concurso	Público,	anulando-se	todos	os	
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
11.3- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
11.4- O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, telefone, 
email	 e	 afins),	 junto	 ao	 DAE	 e	 durante	 o	 prazo	 de	 validade	 do	 Concurso	 Público,	 visando	 eventual	
convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível a sua localização para atendimento 
da convocação. O DAE 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.
11.5- O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data da 
publicação	de	sua	homologação	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	podendo	ser	prorrogado	uma	
única vez e por igual período, a critério da Administração.
11.6- A	aprovação	e	a	classificação	definitiva	geram,	para	o	candidato,	apenas	a	expectativa	de	direito	à	
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.
11.7- Para	efeito	de	admissão,	fica	o	candidato	convocado	sujeito	à	aprovação	em	exame	de	saúde	e	perícia	
psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo DAE e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.
11.8- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 
20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
11.9- Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de	Bauru	–	DAE	poderá	anular	a	 inscrição,	provas	ou	nomeação	do	candidato,	verificadas	 falsidade	de	
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declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11.10- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 
no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e Esgoto de 
Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pelas Portarias nº 242/2018 
e nº315/2018.
11.11- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos 
ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.
11.12- O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando não 
comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
11.13- O	 resultado	 final	 do	 concurso,	 após	 decididos	 todos	 os	 recursos	 interpostos	 tempestivamente	
observando as determinações constantes no Capítulo 9, será HOMOLOGADO pelo Presidente do 
Conselho	Administrativo	do	Departamento	de	Água	e	Esgoto	de	Bauru,	sendo	publicada	no	Diário	Oficial	
de Bauru.
11.14- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e estadas 
dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e objetos 
esquecidos	ou	danificados	no	local	ou	sala	de	prova.
11.15- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo	a	própria	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município,	de	documento	hábil	para	fins	de	comprovação	
da aprovação.
11.16- Todas	as	convocações,	avisos	e	resultados	oficiais,	referentes	à	realização	deste	Concurso	Público,	
serão	publicados	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	bem	como	divulgados	no	site	do	DAE	www.
daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo 
ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
11.17- Os	itens	deste	Edital	poderão	sofrer	eventuais	atualizações	ou	retificações,	enquanto	não	consumada	
a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital a ser 
publicado	no	Diário	Oficial	de	Bauru	-	DOM	e	no	site:	www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos veículos 
de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.  
11.18- Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial	de	Brasília.
11.19- A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso.
11.20- Após	180	(cento	e	oitenta)	dias	da	divulgação	oficial	do	resultado	final	do	Concurso	Público,	as	
folhas	de	respostas	serão	destruídas	e	mantidas	em	arquivo	eletrônico,	com	cópia	de	segurança,	pelo	prazo	
de cinco anos.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Bauru/SP, 22 de outubro de 2018.

Eric-Édir Fabris
Presidente – DAE Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS
Descrição sumária: 
Executa	tarefas	que	se	destinam	à	leitura	de	hidrômetros,	entrega	de	contas,	entrega	de	avisos	e	boletins	
informativos relativos à área e às atividades da empresa. Realizar outras atividades correlatas inerentes ao 
cargo, sob supervisão e orientação do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no presente edital)
ATUALIDADES: Questões de conhecimentos gerais e atualidades relacionadas à Política, Economia, 
Sociedade, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, Religião, História (Brasil 
e	Mundo),	Geografia	(Brasil	e	Mundo).	Bibliografia	referencial	e	sites	para	estudo	do	conteúdo:	Revistas	
de	atualidades	(Veja,	 Isto	é,	Época,	etc.);	sites	de	notícias	 (www.folhaonline.com.br,	www.estadao.com.
br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.com.br, www.terra.com.br, etc.). As questões serão sobre fatos 
ocorridos até a data da publicação do edital de abertura deste concurso.

LINGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação 
de textos diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, 
contos,	fábulas...);	Pontuação;	Acentuação	gráfica;	Encontros	vocálicos	e	consonantais;	Divisão	silábica;	
Sílaba	tônica;	Concordância	verbal	e	nominal;	Regência	verbal	e	nominal;	Classes	de	palavras	(substantivo,	
adjetivo,	 artigo,	 pronome,	 verbo,	 advérbio,	 preposição,	 conjunção,	 interjeição	 e	 numeral)	 suas	 flexões,	
classificações	e	emprego.	Uso	do	verbo.	Sintaxe	(estudo	do	sujeito,	predicado,	verbos	transitivos,	verbos	
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da	 oração	 (classificações).	 Novo	 acordo	 ortográfico;	Acentuação	 gráfica,	 Figuras	 de	 linguagem,	Vozes	
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

MATEMÁTICA: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-
problema.	Interpretações	de	tabelas	e	gráficos.	Noções	de	estatística.	Operações	fundamentais,	com	frações	
e números inteiros. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Equações do primeiro grau.

INFORMÁTICA: Conceitos básicos: Hardware e Software. Conceitos de Internet e intranet. Conceitos e 
modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações utilizando-se a suíte de 
escritório	LibreOffice	e	Microsoft	Office	2010.	Noções	básicas	de	ferramentas	e	aplicativos	de	navegação	
e	correio	eletrônico.	Conceitos	básicos	e	modos	de	utilização	de	 tecnologias,	 ferramentas,	aplicativos	e	
procedimentos de informática.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Dos 
princípios fundamentais (arts. 1º - 4º da Constituição Federal de 1988); 2. Dos direitos e garantias 
fundamentais (arts. 5º - 17 da Constituição Federal de 1988); 3. Da Administração Pública (arts. 37 - 43 
da Constituição Federal de 1988) – (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS
 ______________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO 
PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do documento de 
identificação	 (R.G.)	 número	 ________________________________,	 solicito	 que	 minha	 inscrição	 seja	
efetivada	como	candidato	portador	com	deficiência	de	acordo	com	o	Capítulo 3 do Edital 05/2018.
Descrição	da	Deficiência:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
___________________________________________________________
 Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 3 - DAS PESSOAS 
COM	DEFICIÊNCIA	(PcD)	E	CONDIÇÕES	ESPECIAIS	PARA	PROVA,	do	Edital 05/2018 – DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o(a) Sr. (a) _____________________________, portador(a) do R.G. nº.______________________ 
e	do	CPF	nº.	_________________,	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:____________________.
A	 –	 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:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia
A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B	-	Deficiência	auditiva	(anexar	exame	audiométrico):	perda	bilateral,	parcial	ou	total,	de	quarenta	e	um	
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C	–	Deficiência	Visual	(anexar	exame	oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2	-	a	baixa	visão,	que	significa	acuidade	visual	entre	0,3	e	0,05	no	melhor	olho,	com	a	melhor	correção	
óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D	–	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:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E	-	Deficiência	múltipla:	associação	de	duas	ou	mais	deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:______________________________________________________
Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:_______________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS
 __________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
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o	número	de	inscrição	_________________________,	portador(a)	do	documento	de	identificação	(R.G.)	
número __________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, conforme o 
especificado	abaixo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 3 – DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA	(PcD)	E	CONDIÇÕES	ESPECIAIS	PARA	PROVA,	do	Edital 05/2018 - DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com o 
número	de	inscrição		____________________________,	portador(a)	do	documento	de	identificação	(R.G.)	
número ___________________________, residente à R./Av. ____________________________________
_____________, n.º __________, Bairro: ___________________, vem apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII – CRONOGRAMA

CRONOGRAMA CONCURSO LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS

Datas Eventos

23/10/2018 1ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru

25/10/2018 2ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru

27/10/2018 3ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru

29/10/2018 Abertura Inscrições

30/11/2018 Encerramento Inscrições

29 a 31/10/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

10/11/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção de Taxa 
de Inscrição

29/10/2018 a 24/01/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

29/10 a 30/11/2018 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e vaga de 
deficiente

15/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para condição 
especial para realizar a prova

15/12/2018 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da Prova 
Objetiva

22/12/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva

03/01/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva

27/01/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva

29/01/2019 Previsão de divulgação do Gabarito

16/02/2019 Publicação	deferimento/indeferimento	lista	especial	vaga	deficiente

16/02/2019 Previsão	Classificação	Final

02/03/2019 Previsão de Homologação

EDITAL N° 06/2018
CONCURSO PÚBLICO – OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA

O DAE - Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Estado de São Paulo, por determinação do Sr. 
Presidente do Conselho Administrativo, Eric-Édir Fabris, torna público que realizará, na forma prevista no 
artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, 
a abertura de inscrições ao CONCURSO PÚBLICO na modalidade “Prova”, para o provimento do Cargo 
Público Efetivo vago de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA e os que vierem a ocorrer dentro do 
prazo de validade do concurso em questão. 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 3.373/1991 e alterações posteriores), pelo 
Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/1994 e alterações 
posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores do Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru (Lei Municipal n° 6.366 de 17 de junho de 2013 e alterações posteriores) e demais disposições 
legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.
	A	divulgação	oficial	deste	Edital	e	dos	demais	editais,	relativos	às	etapas	deste	Concurso	Público,	dar-se-á	
com	a	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	com	a	afixação	na	Sede	do	DAE,	e	também,	em	
caráter informativo, na INTERNET, através do site www.daebauru.sp.gov.br.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1- A organização, aplicação e execução do Concurso Público serão de responsabilidade do DAE – 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
1.1.1 As provas serão aplicadas na cidade de Bauru – SP.

1.2 Nomenclatura - Carga Horária - Vagas - Referência - Vencimentos - Taxa Inscrição - Exigências
1.2.1	NÍVEL	DE	ENSINO	MÉDIO

Nomenclatura C/H
semanal Vagas Ref. Vencimentos

(R$)
Taxa de 

Insc. (R$)

Exigências 
complementares no 

ato da posse

OPERADOR 
DE RÁDIO E 
TELEFONIA

12x36 01 D-C1

R$	1.597,08
+ vale 

alimentação 
mensal	de	R$	

451,00 

R$	35,00 Ensino Médio 
Completo 

1.3- Os vencimentos constantes do presente Edital têm como base a tabela salarial de março de 2018.
1.4- Os	candidatos	ao	cargo	do	presente	Concurso	Público	ficarão	sujeitos	a	escala de 12 (doze) horas de 
trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso, sendo que o candidato nomeado cumprirá dentro do 
horário estabelecido pelo DAE.
1.5- As atribuições são as constantes do Anexo I do presente Edital.

2. DAS INSCRIÇÕES
2.1- A inscrição deverá ser efetuada no período compreendido entre 09:00h de 29 de outubro de 2018 às 
16:00h de 30 de novembro de 2018, EXCLUSIVAMENTE pela internet, através do site www.daebauru.
sp.gov.br na área CONCURSOS PÚBLICOS. Não será permitida inscrição pelos Correios, fac-símile, 
condicional ou fora do prazo estabelecido.
2.1.1- Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) Acessar o site www.daebauru.sp.gov.br, durante no período compreendido entre 09:00h de 29 de 
outubro de 2018 às 16:00h de 30 de novembro de 2018;
b) Localizar no site o “link” correlato a este Concurso Público, dentro do ícone concursos públicos;
c) Ler, na íntegra, o respectivo Edital;
d) Selecionar	o	cargo	desejado	e	preencher	total	e	corretamente	a	ficha	de	inscrição;
e) Transmitir os dados da inscrição;
f) Imprimir a guia DUA (Documento Único de Arrecadação);
g) Efetuar o pagamento da inscrição até a data-limite para encerramento (30 de novembro de 2018) – 
Atenção para o horário bancário.
2.1.2- Para o pagamento da inscrição somente poderá ser utilizada a DUA gerada no ato da inscrição, até a 
data-limite do encerramento das inscrições.
2.1.3- Não	 será	 aceito	 pagamento	 da	 inscrição	 por	 depósito	 em	 caixa	 eletrônico,	 pelos	 Correios,	 fac-
símile,	transferência	eletrônica,	DOC,	DOC-eletrônico,	ordem	de	pagamento	ou	depósito	comum	em	conta	
corrente, agendamento, condicional ou fora do período de inscrição ou por qualquer outro meio que não os 
especificados	neste	Edital.
2.1.4- O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento 
da	inscrição	do	candidato,	verificada	a	irregularidade	a	qualquer	tempo.
2.1.5- O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de 
serviços públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibiliza acesso gratuito e permitido a 
todo	cidadão	em	na	cidade	de	Bauru	 localizado	no	Posto	do	Poupatempo,	situado	à	Rua	Inconfidência,	
esquina com a Avenida Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato deve realizar um cadastro 
apresentando RG. 
2.2- A inscrição implicará a completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
2.3- 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	e	documentação	
abaixo descritos: 
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado ou estrangeiro nos termos do art.12 da Constituição Federal de 1988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
a.1) o candidato estrangeiro deverá apresentar para a posse o Visto Permanente.
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) apresentação da Carteira de Identidade (RG) expedida no estado em que residir na data da nomeação;
d) comprovação de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF), acompanhado 
de comprovante de sua Situação Cadastral;
e) apresentação de Comprovante de Residência emitido nos últimos 90 (noventa) dias;
f) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares, mediante apresentação do 
Certificado	de	Reservista	ou	equivalente;
g) apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
h) estar em dia com as obrigações eleitorais, mediante apresentação do Título Eleitoral acompanhado do 
comprovante de votação na última eleição;
i) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, bem como os documentos comprobatórios dos 
requisitos constantes do item 1.2.1	do	presente	edital	(Diploma,	Certificado	ou	Declaração	de	Conclusão	
do	Ensino	Médio,	emitido	por	estabelecimento	de	Ensino	Oficial	ou	Particular,	devidamente	reconhecido	
pelo órgão competente – MEC  e demais documentos comprobatórios necessários à investidura do cargo;
j) 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;
k) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
l) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, comprovadas por avaliação médica/
psicológica	–	pré-admissional	(apuradas	por	perícia	médica	realizada	por	médico	oficial);
m) 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;
n) comprovação de registro no Conselho Regional da categoria, acompanhada do comprovante de 
regularidade de pagamento da respectiva anuidade, quando existente;
o) conhecer e estar de acordo com as Instruções do Concurso.
2.4- O ato de nomeação será tornado sem efeito quando o candidato:
a) Não tomar posse dentro do prazo legal;
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b) Deixar	de	comprovar	qualquer	um	dos	requisitos	especificados	anteriormente;
c) Tiver sido demitido a bem do serviço público por justa causa, em quaisquer das esferas da Administração 
Pública;
d) Apresentar declarações falsas.
2.5-  Após preencher o formulário de inscrição do cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão da guia referente à inscrição, no valor de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), devendo 
efetuar o pagamento, somente em dinheiro, em qualquer agência bancária ou lotérica. 
2.5.1- A	efetivação	da	inscrição	ocorrerá	após	a	confirmação,	pelo	banco,	do	pagamento	da	guia.	A	pesquisa	
para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.sp.gov.br, na página do 
Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
2.6- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via 
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que 
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato. Assim é recomendável que o candidato realize 
a sua inscrição e efetue o respectivo pagamento com a devida antecedência.
2.7- Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, seja qual for 
o motivo alegado, exceto no de cancelamento do certame pela própria administração.
2.8-- O	candidato	será	responsável	por	qualquer	erro,	omissão	e	pelas	informações	prestadas	na	ficha	de	
inscrição. Se o nome do candidato não estiver completo	de	acordo	com	o	documento	oficial	com	foto	
(conforme item 6.4 deste edital), que será apresentado no dia da prova, o candidato não poderá participar 
da prova.
2.8.1 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	 ou	que	prestar	 informações	 inverídicas,	 ainda	que	o	 fato	 seja	 constatado	
posteriormente.
2.9 - DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
2.9.1- 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.
2.9.2- Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no item 2.9.1 aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
2.9.3- Para efetivar a Isenção da Taxa de Inscrição nos termos do presente item, o candidato deverá:
a) Apresentar na Seção de Protocolo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre 
João, nº 11-25, Altos da Cidade, Bauru/SP, nos dias 29 (vinte e nove), 30 (trinta) e 31 (trinta e um) de 
outubro de 2018, das 08:00 às 17:00 horas, 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 guia DUA impressa nos termos indicados no item 2.1.1, alíneas  “a” 
até “f” deste edital.
b)	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 o carimbo do responsável do setor/área/
departamento (cópia autenticada ou cópia simples acompanhada da via original).
c) O candidato que optar pela apresentação de cópia do comprovante de doação de sangue conforme 
descrito na alínea “b” deste item, deverá apresentar no local e período designados na alínea “a” deste 
item, a via original do seu comprovante de doação para que seja providenciada sua regular autenticação.
d) 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 na alínea “a” deste item e que 
não observar os requisitos elencados na alínea “b” deste item.
e) As decisões sobre o deferimento/indeferimento de Isenção de Taxa de inscrição serão publicadas no 
Diário	Oficial	de	Bauru	em	10 de novembro de 2018.
f) Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado,	dentro	do	prazo	de	05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil 
subsequente	à	sua	publicação	no	Diário	Oficial	de	Bauru	disponível	no	site:	www.bauru.sp.gov.br.
g) O candidato que tiver a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição indeferida e desejar efetivar sua 
inscrição poderá fazê-la mediante pagamento da DUA impressa, nos termos indicados no Capítulo 2 deste 
Edital, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.
 
3. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD) e CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PROVA
3.1- Candidatos portadores de necessidades especiais 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	inscrição	para	o	cargo	em	Concurso	Público,	cujas	atribuições	sejam	compatíveis	com	a	deficiência	de	
que são portadoras. 
3.2- Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas a serem preenchidas no prazo de validade do Concurso, para o Cargo regulado 
pelo presente Edital.
3.2.1- As frações decorrentes do cálculo do percentual (5%) só serão arredondadas para o número inteiro 
subsequente quando maiores ou iguais a 05 (cinco).
3.3- O	candidato	portador	de	necessidades	especiais,	antes	de	se	inscrever,	deverá	verificar	se	as	atribuições	
do	 cargo,	 especificadas	 no	ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária) deste edital, são 
compatíveis	com	a	sua	deficiência.
3.4- 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.
3.5- O	 candidato	 portador	 de	 deficiência,	 resguardadas	 as	 condições	 especiais	 previstas	 no	 artigo	 40	
do Decreto Federal nº. 3.298/99, participará do Concurso em igualdade de condições com os demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário 
e local de aplicação das provas.
3.6- O	candidato	deverá	obrigatoriamente	especificar	e	indicar,	na	ficha	de	inscrição,	o	tipo	de	deficiência	
de que é portador, observado o disposto no item 3.4 deste Edital.
3.7- O	portador	de	deficiência,	quando	da	inscrição,	deverá	obrigatoriamente	observar	o	procedimento	a	ser	
cumprido, conforme descrito no item 3.8 deste Edital.
3.8- O	candidato	portador	de	deficiência,	 após	 especificá-la	no	Formulário	de	 Inscrição	preenchido	via	

internet nos termos indicados no Capítulo 2, para efetivar sua inscrição, deverá apresentar durante o período 
de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na Sede do Departamento de 
Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado a Comissão 
Examinadora do referido Concurso, para o Serviço de Recursos Humanos do Departamento de Água e 
Esgoto de Bauru:
3.8.1- Requerimento	 com	 a	 qualificação	 completa	 do	 candidato,	 com	 a	 indicação	 do	 cargo	 a	 que	 está	
concorrendo no Concurso Público, conforme modelo previsto no ANEXO III, e também;
3.8.2- 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	da	deficiência,	
com	expressa	referência	ao	código	correspondente	da	Classificação	Internacional	de	Doença	–	CID,	bem	
como	a	provável	causa	da	deficiência	que	lhe	acomete,	inclusive,	para	assegurar	previsão	de	adaptação	de	
sua prova, informando ainda o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do ANEXO IV.
3.8.2.1- 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 nº. 3.298/99 e alterações posteriores.
3.8.3- O candidato que não atender ao estabelecido nos itens 3.8, 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.2.1, durante o período 
de	inscrição	e	conforme	o	estabelecido	neste	item,	não	será	considerado	portador	de	deficiência,	seja	qual	
for o motivo alegado. 
3.9- 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 tanto.
3.10- O	candidato	com	deficiência	que	não	realizar	a	 inscrição	conforme	as	 instruções	constantes	neste	
Edital, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
3.11- 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.
3.12- 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:
3.12.1- A avaliação de que trata este item terá caráter terminativo.
3.12.2- Será eliminado do	Concurso	o	candidato	que	tiver	deficiência	considerada	incompatível	com	as	
atribuições do cargo.
3.12.3- Não	haverá	segunda	chamada,	seja	qual	for	o	motivo	alegado	para	justificar	o	atraso	ou	a	ausência	
do	candidato	com	deficiência	à	avaliação	tratada	no	item 3.12.
3.12.4- Será eliminado	da	Lista	Especial	(portadores	de	deficiência)	o	candidato	que	não	tiver	configurada	
a	deficiência	declarada	ou	não	comparecer	na	perícia	médica,	devendo	o	mesmo	permanecer	apenas	na	lista	
de	classificação	geral.
3.13- 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.
3.14- 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.
3.15- O Laudo Médico apresentado terá validade somente para este Concurso Público e não será devolvido 
ao candidato.
3.16- Após	a	investidura	do	candidato,	a	deficiência	não	poderá	ser	arguida	para	justificar	a	concessão	de	
restrição funcional e/ou de aposentadoria por invalidez.
3.17- 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 1º 
(primeiro) dia útil	subsequente	à	sua	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município	disponível	no	site:	www.
bauru.sp.gov.br.
3.18- O candidato que necessitar de condições especiais para prestação das provas deverá apresentar 
durante o período de inscrições, de segunda a sexta feira, no horário das 08:00 às 17:00 horas, na Sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo, endereçado 
a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento conforme modelo previsto no ANEXO V 
deste edital, detalhando as condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, 
auxílio para leitura da prova, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente 
descritas no pedido.
3.18.1- 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,	onde	conste	a	Classificação	Internacional	de	Doença	–	CID	da	doença	que	acomete	o	candidato,	
bem	como	a	justificativa	de	necessidade	da	condição	pleiteada	pelo	candidato.
3.18.2- O	candidato	que	não	o	fizer,	durante	o	período	de	inscrição	e	conforme	o	estabelecido	nos	itens 3.18 
e 3.18.1., não terá sua prova especial preparada ou as condições especiais providenciadas.
3.18.3- O	 atendimento	 às	 condições	 especiais	 pleiteadas	 ficará	 sujeito	 à	 análise	 da	 razoabilidade	 do	
solicitado.
3.18.4- As decisões sobre o requerimento de condição especial para prestação das Provas serão publicadas 
no	Diário	Oficial	de	Bauru	em	15 de dezembro de 2018.
3.18.5- Contra a decisão que indeferir a solicitação de condição especial para prestação das provas caberá 
recurso,	 devidamente	 justificado	 e	 comprovado,	 dentro	 do	 prazo	 de	05 (cinco) dias úteis, tendo como 
termo inicial o 1º (primeiro) dia útil	subsequente	à	sua	publicação	no	Diário	Oficial	de	Bauru	disponível	
no site: www. bauru.sp.gov.br.

4.   DA CANDIDATA LACTANTE
4.1- A candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização das provas em sala reservada 
deverá apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, sito à Rua Padre João, 11-25, na 
Seção de Protocolo, endereçado a Comissão Examinadora do referido Concurso, requerimento contendo 
seu nome completo, 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 Nascimento da 
criança	e	do	documento	de	identificação	oficial	com	foto	do	acompanhante	adulto,	de	segunda	a	sexta	feira,	
no horário compreendido das 08:00 às 17:00 horas no período 29 de outubro de 2018 a 24 de janeiro de 
2019. 
4.2- 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.
4.3- A candidata que não levar 01 (um) acompanhante adulto não poderá permanecer com a criança no local 
de realização da prova.
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4.4- Caso a criança ainda não tenha nascido até a data estabelecida no item 4.1, 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.
4.5- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não disponibilizará em hipótese alguma, acompanhante 
para guarda da criança.
4.6- Não haverá compensação do tempo de amamentação em favor da candidata.

5.   DAS PROVAS, DO JULGAMENTO E HABILITAÇÃO
5.1- O Concurso Público regulado pelo presente Edital será composto por Prova Objetiva, de caráter 
eliminatório	e	classificatório,	nos	termos	abaixo	descritos:

PROVA OBJETIVA
Língua 

Portuguesa Matemática Informática
Conhecimentos 

Específicos e 
Atualidades

Noções de Direito 
Constitucional e 
Administrativo 

10 10 10 10 10

5.1.1- PROVA OBJETIVA: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento 
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 03 (três) 
horas e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo 
com o conteúdo programático constante do ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO, sendo 
considerada apenas (01) uma alternativa correta.
5.1.2- JULGAMENTO DA PROVA OBJETIVA: A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 
100	(cem)	pontos	e	terá	caráter	eliminatório	e	classificatório.	A	nota	da	prova	objetiva	será	obtida	com	a	
soma dos acertos, onde cada questão correta valerá 2 (dois) pontos, e as erradas 0 (zero) ponto.
A nota da prova objetiva será obtida com a aplicação da fórmula abaixo: 
NPO = 100 x NAP
            TQP
ONDE: 
NPO = Nota da prova objetiva 
TQP = Total de questões da prova 
NAP = Número de acertos na prova
5.1.3- DA HABILITAÇÃO: Será considerado aprovado na prova objetiva o candidato que obtiver, no 
mínimo, 60 (sessenta) pontos e não zerar em nenhum dos componentes da prova.
O	candidato	que	não	auferir,	no	mínimo,	60	(sessenta)	pontos	na	prova	objetiva	será	desclassificado	do	
Concurso Público.

6.   DA REALIZAÇÃO DA PROVA
6.1-  A prova será realizada na cidade de Bauru.
6.2- O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo 
Edital	de	Convocação	publicado	no	Diário	Oficial	de	Bauru.
6.3- 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	das	provas.
6.4- O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação, 
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido de:
a) caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. 
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme 
o caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Certificado Militar, 
Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal nº. 9.503/97, (com foto) dentro 
do prazo de validade ou Passaporte dentro do prazo de validade, ou qualquer outro documento com 
foto reconhecido por lei.
c) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da prova o comprovante de inscrição.
d) Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza	a	identificação	do	candidato.
6.4.1- Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer 
outros documentos não constantes deste Edital.
6.4.2- Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os documentos 
discriminados	neste	item	e	desde	que	permita,	com	clareza,	a	sua	identificação.
6.4.3- O candidato que não apresentar o documento conforme o item 6.4, não fará a prova, sendo 
considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
6.5-  Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido 
para o seu início.
6.5.1- Não será admitida a circulação de candidatos ou acompanhantes no interior das dependências 
da instituição onde estarão sendo aplicadas as provas, no período de aplicação das mesmas. O trânsito 
de candidatos neste período restringe-se à saída do prédio, hidratação e execução de suas necessidades 
fisiológicas,	sempre	acompanhados	por	um	fiscal.
6.6- Não	haverá	segunda	chamada,	seja	qual	for	o	motivo	alegado	para	justificar	o	atraso	ou	a	ausência	do	
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6.7- Após adentrar a sala de provas e assinar a lista de presença, o candidato não poderá, sob qualquer 
pretexto, ausentar-se sem autorização do Fiscal de Sala, podendo sair somente acompanhado do Volante, 
designado pela Coordenação do Concurso.
6.8- O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação 
constante	 no	Edital	 de	Convocação,	 deverá	 entregar	 a	 correção	 em	 formulário	 específico,	 devidamente	
datado	e	assinado,	ao	fiscal	de	sala.	O	candidato	que	queira	fazer	alguma	reclamação	ou	sugestão	deverá	
procurar a Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova. 
6.8.1- O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as 
consequências advindas de sua omissão.
6.9- Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por 
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
6.10- Excetuada a situação prevista no Capítulo 4 deste Edital, não será permitida a permanência de 
qualquer acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, 
inclusive, a não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
6.11- Durante as provas não será permitido, sob pena de exclusão do concurso: qualquer espécie de 
consultas	bibliográficas,	códigos,	manuais,	impressos	ou	anotações,	comunicação	com	outros	candidatos,	
ou utilização de livros, manuais ou anotações, máquina calculadora, relógios de qualquer tipo, agendas 
eletrônicas,	telefones	celulares,	smartphones,	mp3,	notebook,	palmtop,	tablet,	BIP,	walkman,	gravador	ou	
qualquer outro receptor ou transmissor de mensagens, bem como o uso de óculos escuros, bonés, protetores 

auriculares e outros acessórios similares.
6.12- Os pertences pessoais, inclusive o aparelho celular (desligado e retirado a bateria), serão colocados 
embaixo da cadeira onde o candidato irá sentar-se sob a guarda do mesmo. Todos os pertences serão de 
inteira	responsabilidade	do	candidato.	O	candidato	que	for	flagrado	na	sala	de	provas	portando	qualquer	dos	
pertences acima será excluído do concurso.
6.13- Recomenda-se aos candidatos não levarem para o local de provas aparelhos celulares, contudo, 
se levarem, estes deverão ser desligados, preferencialmente com baterias retiradas. O candidato que for 
surpreendido portando celular, mesmo que desligado, (off-line) ou dentro dela, porém ligado, (on-line) 
serão excluídos do Concurso Público e convidados a entregarem sua respectiva prova, podendo inclusive 
responderem criminalmente por tentativa de fraude em concursos.
6.14 - COMPORTAMENTO - As provas serão individuais, não sendo tolerada a comunicação com outro 
candidato, nem a utilização de livros, códigos, notas, impressos, celulares, calculadoras e/ou similares. 
Reserva-se ao Coordenador do Concurso Público e aos Fiscais, o direito de excluir da sala e eliminar do 
restante da prova o candidato cujo comportamento for considerado inadequado, bem como, tomar medidas 
saneadoras e restabelecer critérios outros para resguardar a execução individual e correta da prova.
6.15- 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 de realização da Prova Objetiva.
6.16- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) não	 comparecer	 à	 prova,	 ou	 qualquer	 das	 etapas,	 conforme	 convocação	 oficial	 (Diário	 Oficial	 do	
Município), seja qual for o motivo alegado; 
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação; 
c) não	apresentar	o	documento	de	identificação	conforme	o	previsto	no	item 6.4 deste Capítulo; 
d)	ausentar-se,	durante	o	processo,	da	sala	ou	local	de	prova	sem	o	acompanhamento	de	um	fiscal;	
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem 
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento 
eletrônico	de	comunicação;	
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g)	não	devolver	ao	fiscal,	seguindo	critérios	estabelecidos	neste	Edital,	qualquer	material	de	aplicação	e	de	
correção da prova quando solicitado;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da 
prova.
l) ausentar-se do local da prova antes de decorrido o tempo mínimo de permanência.

DA PROVA OBJETIVA
6.17- A data, local e horário para a realização da 1ª Fase - Prova Objetiva serão publicados no Diário 
Oficial	de	Bauru	em	15 de dezembro de 2018.
6.17.1- A	confirmação	oficial	da	data,	horário	e	informação	sobre	o	local	para	a	realização	da	prova	deverá	
ser	 acompanhada	 pelo	 candidato	 por	meio	 de	Edital	 de	Convocação	 a	 ser	 publicado	 no	Diário	Oficial	
do Município – DOM e no site www.daebauru.sp.gov.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de 
desconhecimento.
6.17.2- Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação 
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.sp.gov.br o candidato 
deverá protocolar, na sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo 
e Arquivo, Rua Padre João, 11-25, o requerimento de inclusão anexando o comprovante de inscrição e de 
pagamento,	onde	ficará	condicionado	o	deferimento	à	comissão	examinadora	deste	concurso.
a) Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar a 
prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital, 
devendo,	para	tanto,	preencher,	no	dia	da	prova,	formulário	específico.
b)	A	inclusão	de	que	trata	este	item	será	realizada	de	forma	condicional,	sujeita	à	posterior	verificação	da	
regularidade da referida inscrição. 
c) Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente cancelada, 
sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos os atos 
dela decorrentes.
6.17.3- O	horário	de	início	da	prova	será	definido	em	cada	sala,	após	os	devidos	esclarecimentos	sobre	sua	
aplicação. 
6.17.4- O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de 
transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação da prova, podendo levar o Caderno de Questões 
2(duas) horas após o início da prova.
6.17.5- No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de 
Questões. 
a) O	candidato	deverá	transcrever	as	respostas	para	a	Folha	de	Respostas,	com	caneta	esferográfica	azul	ou	
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
b) Os	candidatos	que	não	preencherem	corretamente	o	Cartão	Resposta,	com	caneta	esferográfica	azul	ou	
preta, 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.
c) A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento 
válido	para	a	correção	e	deverá	ser	entregue	no	final	da	prova	ao	fiscal	de	sala.
d) 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.
e) Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à 
assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato. 
f) Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato, salvo se detectado 
erro ocasionado pela Coordenação do Concurso. 
g) O candidato é responsável pela conferência de seus dados pessoais registrados na Folha de Respostas, 
tais como Nome, número de inscrição, Carteira de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF).
h) Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para o 
candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas. 
i) Ao	final	das	provas,	os	três	últimos	candidatos	deverão	permanecer	na	sala,	a	fim	de	assinar	o	lacre	do	
envelope	das	folhas	de	respostas	juntamente	com	o	fiscal	e	coordenador,	sendo	liberados	quando	todos	as	
tiverem concluído.
6.17.6- A prova será disponibilizada no site www.daebauru.sp.gov.br, a partir do 2º dia útil subsequente 
ao da aplicação. 
6.17.7- Após efetuadas as correções, a Folha de Respostas do candidato será disponibilizada no site do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na área de Concursos, podendo ser visualizado até a publicação 
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da Homologação do Concurso Público tratado neste edital, nos termos prescritos no item 11.13 deste 
edital.
 
7.  DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE
7.1- Em	 todas	 as	 fases	na	 classificação	entre	 candidatos	 com	 igual	número	de	pontos,	 serão	 fatores	de	
preferência os seguintes:
a) aos candidatos com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal n° 10.741/2003, entre 
si e frente aos demais, será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior número de acertos nas questões de Noções de Direito Constitucional e Administrativo;
c) que obtiver maior número de acertos nas questões de Matemática;
d) que obtiver maior número de acertos nas questões de Língua Portuguesa;
e) que	obtiver	maior	número	de	acertos	nas	questões	de	Conhecimentos	Específicos	e	Atualidades;
f) tiver a maior idade entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos.
7.1.1- Persistindo o empate entre os candidatos, depois de aplicados todos os critérios acima, o desempate 
se dará por meio de sorteio.
7.1.2- O sorteio será realizado ordenando-se as inscrições dos candidatos empatados, de acordo com o 
seu número de inscrição, de forma crescente ou decrescente, conforme o resultado do primeiro prêmio 
da extração da Loteria Federal, do sorteio imediatamente anterior ao dia de aplicação da Prova Objetiva, 
conforme os seguintes critérios:
a) se a soma dos algarismos do número sorteado no primeiro prêmio da Loteria Federal for par, a ordem 
será a crescente;
b) se a soma dos algarismos da Loteria Federal for ímpar, a ordem será a decrescente.

8.  DO RESULTADO FINAL
8.1- O	resultado	final	será	a	nota	da	prova	objetiva.
8.2- Os	candidatos	aprovados	serão	classificados	por	ordem	decrescente	da	pontuação	final.
8.3- Os	candidatos	classificados	serão	enumerados	em	duas	listas,	sendo	uma	geral	(todos	os	candidatos	
aprovados)	por	cargo	e	outra	especial	(portadores	de	deficiência	aprovados)	por	cargo,	que	serão	publicadas	
no	Diário	Oficial	de	Bauru.
8.4- Não	ocorrendo	inscrição	no	Concurso	Público	ou	aprovação	de	candidatos	portadores	de	deficiência	ou	
aptos	na	perícia	médica,	será	elaborada	somente	a	Lista	de	Classificação	Final	Geral.
 

9.  DOS RECURSOS
9.1- O candidato poderá apresentar recurso referente a qualquer ato público do concurso regulado por este 
edital 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	disponível	
no site: www.bauru.sp.gov.br.
9.2- O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, 
internet,	telegrama	ou	outro	meio	que	não	o	especificado	neste	Edital.
9.3- O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante 
no ANEXO VI – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente fundamentado, na sede do 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, Rua Padre João, 
11-25.
9.4- A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes.
9.5- O gabarito publicado poderá ser alterado em função dos recursos interpostos e a prova será corrigida 
de	acordo	com	o	gabarito	oficial	após	a	decisão	de	tais	recursos.
9.6- As	decisões	dos	recursos	serão	publicadas	no	Diário	Oficial	de	Bauru.
9.7-  No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o 
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
9.8- Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 9.1 deste Capítulo.
9.9- Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto 
anteriormente.
9.10- 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.
9.11- 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 1.988.

10.  DO PROVIMENTO DO CARGO
10.1- O	provimento	do	cargo	obedecerá	à	ordem	de	classificação.
10.2- A nomeação	será	feita	através	do	Diário	Oficial	de	Bauru,	que	estabelecerá	data,	local	e	horário	para	
apresentação do candidato aprovado. 
10.3- 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.
10.4- A	nomeação	 para	 os	 cargos	 dar-se-á	 pelo	 regime	 estatutário,	 ficando	 o	 servidor	 sujeito	 a	 estágio	
probatório.
10.5- Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer no prazo disciplinado por lei para a posse (art. 40 da Lei Municipal nº 1.574/71);
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo Departamento de Água e Esgoto 
de Bauru;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os requisitos estabelecidos no presente Edital.
e) For considerado inapto pela Perícia Médica para as atribuições do cargo para o qual concorreu.
10.6- A posse	do	candidato	nomeado	ficará	condicionada	a:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2.3 do Capítulo 2 – Das Inscrições;
b) avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
c) perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário.
10.7- Para a 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.

c) qualquer acumulação remunerada de cargos havendo incompatibilidade de horário.
10.8- De acordo com a Lei Municipal nº 6.525/14, o candidato que tiver o interesse em ser tratado pelo 
nome social, deve requerer no ato da posse.
10.9- Para posse somente serão aceitos documentos originais ou fotocópias autenticadas.
10.10- Caso haja dúvidas quanto aos comprovantes apresentados pelo candidato, o Departamento de 
Água	e	Esgoto	de	Bauru	poderá	exigir	a	apresentação	de	documentos	ou	provas	complementares	a	fim	de	
viabilizar a posse.

11.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1- A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer 
espécie de desconhecimento.
11.1.1- Quando da posse, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios dos requisitos 
constantes no item 2.3 do Capítulo 2 – Das Inscrições.
11.2- A	falsidade	ou	 inexatidão	das	afirmativas,	a	não	apresentação	ou	a	 irregularidade	de	documentos,	
ainda	que	verificados	posteriormente,	eliminará	o	candidato	do	Concurso	Público,	anulando-se	todos	os	
atos decorrentes da inscrição, sem prejuízo de responsabilização nas esferas administrativa, cível e penal.
11.3- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru, Autarquia realizadora do presente certame não se 
responsabiliza por quaisquer cursos, textos, apostilas e outras publicações referentes ao concurso.
11.4- O candidato obriga-se a manter atualizado seu cadastro de inscrição para contato (endereço, telefone, 
email	 e	 afins),	 junto	 ao	 DAE	 e	 durante	 o	 prazo	 de	 validade	 do	 Concurso	 Público,	 visando	 eventual	
convocação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível a sua localização para atendimento 
da convocação. O DAE 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.
11.5- O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados a partir da data da 
publicação	de	sua	homologação	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	podendo	ser	prorrogado	uma	
única vez e por igual período, a critério da Administração.
11.6- A	aprovação	e	a	classificação	definitiva	geram,	para	o	candidato,	apenas	a	expectativa	de	direito	à	
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e 
as necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas 
oferecidas no prazo de validade deste edital.
11.7- Para	efeito	de	admissão,	fica	o	candidato	convocado	sujeito	à	aprovação	em	exame	de	saúde	e	perícia	
psicológica, ambos de caráter eliminatório, elaborado por médicos especialmente designados pelo DAE e 
apresentação de documentos legais que lhe forem exigidos.
11.8- Nos termos do artigo 37, § 10º, da Constituição Federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 
20, de 04/06/98, é vedada a percepção simultânea de salários com proventos de aposentadoria, salvo nas 
hipóteses de acumulação remunerada, expressamente previstos pela Lei Maior.
11.9- Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de Água e Esgoto 
de	Bauru	–	DAE	poderá	anular	a	 inscrição,	provas	ou	nomeação	do	candidato,	verificadas	 falsidade	de	
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11.10- Todos os casos, problemas ou questões que surgirem e que não tenham sido expressamente previstos 
no presente Edital e Lei Orgânica Municipal serão resolvidos pelo Departamento de água e Esgoto de 
Bauru - DAE, por meio de Comissão de Concurso especialmente constituída pelas Portarias nº 242/2018 
e nº315/2018.
11.11- A inexatidão das informações ou a constatação, mesmo posterior, de irregularidade em documentos 
ou nas provas, eliminarão o candidato do Concurso Público.
11.12- O candidato será considerado desistente e excluído tacitamente do Concurso Público quando não 
comparecer às convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
11.13- O	 resultado	 final	 do	 concurso,	 após	 decididos	 todos	 os	 recursos	 interpostos	 tempestivamente	
observando as determinações constantes no Capítulo 9, será HOMOLOGADO pelo Presidente do 
Conselho	Administrativo	do	Departamento	de	Água	e	Esgoto	de	Bauru,	sendo	publicada	no	Diário	Oficial	
de Bauru.
11.14- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru se exime das despesas decorrentes de viagens e estadas 
dos candidatos para comparecimento a qualquer fase deste Concurso Público e de documentos e objetos 
esquecidos	ou	danificados	no	local	ou	sala	de	prova.
11.15- O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso, 
servindo	a	própria	publicação	no	Diário	Oficial	do	Município,	de	documento	hábil	para	fins	de	comprovação	
da aprovação.
11.16- Todas	as	convocações,	avisos	e	resultados	oficiais,	referentes	à	realização	deste	Concurso	Público,	
serão	publicados	no	Diário	Oficial	do	Município	de	Bauru,	bem	como	divulgados	no	site	do	DAE	www.
daebauru.sp.gov.br, sendo de inteira responsabilidade do candidato o seu acompanhamento, não podendo 
ser alegado qualquer espécie de desconhecimento.
11.17- Os	itens	deste	Edital	poderão	sofrer	eventuais	atualizações	ou	retificações,	enquanto	não	consumada	
a providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital a ser 
publicado	no	Diário	Oficial	de	Bauru	-	DOM	e	no	site:	www.daebauru.sp.gov.br e divulgado nos veículos 
de imprensa locais, de acordo com o parágrafo único do Art. 11 da Lei Municipal nº 6871/2016.  
11.18- Toda menção a horário neste Edital e em outros atos dele decorrentes terá como referência o horário 
oficial	de	Brasília.
11.19- A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores 
não serão objeto de avaliação da prova neste Concurso.
11.20- Após	180	(cento	e	oitenta)	dias	da	divulgação	oficial	do	resultado	final	do	Concurso	Público,	as	
folhas	de	respostas	serão	destruídas	e	mantidas	em	arquivo	eletrônico,	com	cópia	de	segurança,	pelo	prazo	
de cinco anos.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
Bauru/SP, 22 de outubro de 2018.

Eric-Édir Fabris
Presidente – DAE Bauru

ANEXO I
ATRIBUIÇÕES

OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA
Descrição sumária:
Atender os contribuintes via telefone, fornecendo informações a respeito da conta de água ou serviços gerais, 
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registrar os serviços no computador e repassar o serviço para as equipes responsáveis quando necessário. 
Operar equipamento de rádio, em freqüência determinada e de acordo com normas estabelecidas para o 
funcionamento adequado do aparelho. Executar tarefas correlatas, conforme necessidade do trabalho, sob 
supervisão do superior imediato.

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

(verificar composição das provas no presente edital)
LINGUA PORTUGUESA: Leitura, compreensão, interpretação, gênero, objetivo e meio de circulação 
de textos diversos (destacando-se: provérbios, charges, notícias, tirinhas, cartuns, anúncios, reportagens, 
contos,	fábulas...);	Pontuação;	Acentuação	gráfica;	Encontros	vocálicos	e	consonantais;	Divisão	silábica;	
Sílaba	tônica;	Concordância	verbal	e	nominal;	Regência	verbal	e	nominal;	Classes	de	palavras	(substantivo,	
adjetivo,	 artigo,	 pronome,	 verbo,	 advérbio,	 preposição,	 conjunção,	 interjeição	 e	 numeral)	 suas	 flexões,	
classificações	e	emprego.	Uso	do	verbo.	Sintaxe	(estudo	do	sujeito,	predicado,	verbos	transitivos,	verbos	
intransitivos, objeto direto, objeto indireto). Frase, oração e período (simples e composto): termos principais 
da	 oração	 (classificações).	 Novo	 acordo	 ortográfico;	Acentuação	 gráfica,	 Figuras	 de	 linguagem,	Vozes	
Verbais (Ativa e Passiva), Uso da crase.

MATEMÁTICA: Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e proporção. Porcentagem. 
Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros simples. Sistemas de 
medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo. Resolução de situações-
problema.	Interpretações	de	tabelas	e	gráficos.	Noções	de	estatística.	Operações	fundamentais,	com	frações	
e números inteiros. Números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Equações do primeiro grau.

INFORMÁTICA: Conceitos básicos: Hardware e Software. Conceitos de Internet e intranet. Conceitos e 
modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações utilizando-se a suíte de 
escritório	LibreOffice	e	Microsoft	Office	2010.	Noções	básicas	de	ferramentas	e	aplicativos	de	navegação	
e	correio	eletrônico.	Conceitos	básicos	e	modos	de	utilização	de	 tecnologias,	 ferramentas,	aplicativos	e	
procedimentos de informática.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E ATUALIDADES: Noções básicas das normas de Rádio 
Comunicação; Princípios básicos e normas de qualidade no atendimento ao público interno e externo; 
Recepção e transmissão correta das mensagens, emissor e receptor; Relações interpessoais no trabalho. 
Ética	profissional	e	sigilo	nas	comunicações.	Questões	de	conhecimentos	gerais	e	atualidades	relacionadas	
à Política, Economia, Sociedade, Ciências e Tecnologia, Meio Ambiente, Educação, Cultura, Esporte, 
Religião,	História	(Brasil	e	Mundo),	Geografia	(Brasil	e	Mundo).	Bibliografia	referencial	e	sites	para	estudo	
do	conteúdo:	Revistas	de	atualidades	(Veja,	Isto	é,	Época,	etc.);	sites	de	notícias	(www.folhaonline.com.
br, www.estadao.com.br, www.uol.com.br/noticias, www.g1.com.br, www.terra.com.br, etc.). As questões 
de atualidades serão sobre fatos ocorridos até a data da publicação do edital de abertura deste concurso.

NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E DE DIREITO ADMINISTRATIVO: 1. Dos 
princípios fundamentais (arts. 1º - 4º da Constituição Federal de 1988); 2. Dos direitos e garantias 
fundamentais (arts. 5º - 17 da Constituição Federal de 1988); 3. Da Administração Pública (arts. 37 - 43 
da Constituição Federal de 1988) – (Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/
Constituicao.htm).

ANEXO III
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

INSCRIÇÃO DE CANDIDATO COMO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA
______________________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E 
ESGOTO DE BAURU, com o número de inscrição _____________________________, portador(a) do 
documento	 de	 identificação	 (R.G.)	 número	 ________________________________,	 solicito	 que	minha	
inscrição	seja	efetivada	como	candidato	portador	com	deficiência	de	acordo	com	o	Capítulo 3 do Edital 
06/2018.
Descrição	da	Deficiência:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme Capítulo 3 - DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA	(PcD)	E	CONDIÇÕES	ESPECIAIS	PARA	PROVA,	do	Edital 06/2018 – DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO IV
LAUDO MÉDICO SOBRE A PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Atesto que o(a) Sr. (a) _________________________________, portador(a) do R.G. nº.__________
___________________	 e	 do	 CPF	 nº.	 _____________________________,	 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:____________________.
A	 –	 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:
A1 – paraplegia
A2 – paraparesia

A3 – monoplegia
A4 – monoparesia
A5 – tetraplegia
A6 – tetraparesia
A7 – triplegia
A8 – triparesia
A9 – hemiplegia
A10 – hemiparesia
A11 – ostomia
A12 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 – nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B	-	Deficiência	auditiva	(anexar	exame	audiométrico):	perda	bilateral,	parcial	ou	total,	de	quarenta	e	um	
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz.
C	–	Deficiência	Visual	(anexar	exame	oftalmológico):
C1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica.
C2	-	a	baixa	visão,	que	significa	acuidade	visual	entre	0,3	e	0,05	no	melhor	olho,	com	a	melhor	correção	
óptica.
C3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60o.
C4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores.
C5 – visão monocular (Súmula nº. 377, do STJ).
D	–	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:
D1 – comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 – utilização dos recursos da comunidade
D5 – saúde e segurança
D6 – habilidades acadêmicas
D7 – lazer
D8 – trabalho
E	-	Deficiência	múltipla:	associação	de	duas	ou	mais	deficiências.
F – Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS).
Local e data:______________________________________________________
Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:_____________________________________________

ANEXO V
MODELO DE REQUERIMENTO PARA SOLICITAÇÃO DE

CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA REALIZAÇÃO DE PROVAS
À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA
 _______________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o	 número	 de	 inscrição	 _____________________________,	 portador(a)	 do	 documento	 de	 identificação	
(R.G.) número ________________________________, solicito condições especiais para fazer a prova, 
conforme	o	especificado	abaixo:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Em anexo: Laudo médico (original ou cópia autenticada), conforme CAPÍTULO 3 – DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA	(PcD)	E	CONDIÇÕES	ESPECIAIS	PARA	PROVA,	do	Edital 06/2018 - DAE.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru/SP, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VI – MODELO DE RECURSO
À Comissão de Concurso para o cargo de OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA
___________________________________________, candidato(a) inscrito(a) no CONCURSO PÚBLICO 
PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, com 
o	número	de	 inscrição	 	_____________________________,	portador(a)	do	documento	de	 identificação	
(R.G.) número ________________________________, residente à R./Av. ______________________
____________________________________, n.º __________, Bairro: _____________________, vem 
apresentar recurso referente: 
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________. 
 Embasamento: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________.
Nestes termos,
Pede deferimento.

Bauru, ___ de ____________ de 2018.
Assinatura do candidato
Telefone(s) de contato:

ANEXO VII – CRONOGRAMA
OPERADOR DE RÁDIO E TELEFONIA

Datas Eventos

23/10/2018 1ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru
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25/10/2018 2ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru

27/10/2018 3ª	Publicação	Diário	Oficial	de	Bauru

29/10/2018 Abertura Inscrições

30/11/2018 Encerramento Inscrições

29 a 31/10/2018 Período para requerimento da Isenção da Taxa de Inscrição

10/11/2018 Publicação deferimento/indeferimento de Requerimento de Isenção 
de Taxa de Inscrição

29/10/2018 a 24/01/2019 Período para solicitar Condição Especial para Lactante

29/10 a 30/11/2018 Período para solicitar Condição Especial para realizar a prova e 
vaga	de	deficiente

15/12/2018 Publicação deferimento/indeferimento de requerimento para 
condição especial para realizar a prova

15/12/2018 Relação de inscrições indeferidas e 1º Edital de Convocação da 
Prova Objetiva

22/12/2018 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva

03/01/2019 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva

27/01/2019 Previsão da realização da Prova Objetiva

29/01/2019 Previsão de divulgação do Gabarito

23/02/2019 Publicação	deferimento/indeferimento	lista	especial	vaga	deficiente

23/02/2019 Previsão	Classificação	Final

12/03/2019 Previsão de Homologação

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Elizeu Eclair Teixeira Borges
Presidente

EXTRATO TERMO DE REVOGAÇÃO DO 8º TERMO ADITIVO A PERMISSÃO DE USO Nº 
001/2008
Processo nº 2231/2007 – Concorrência Pública nº 002/2007 
Permitente: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru EMDURB – Permissionária: 
F. F. Café LTDA EPP.
Objeto: A PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA, de comum acordo, considerando a decisão judicial 
exarada no processo nº 1001175-66.2018.8.26.0071, que julgou improcedente o pedido formulado pela 
licitante Ana Caroline Castelani Sanches ME, mantendo a decisão da Comissão de Licitação, que declarou 
vencedora	a	empresa	J.	F.	CAFÉ	LTDA	EPP.,	para	o	certame	Concorrência	Pública	nº	001/2017,	através	do	
processo nº 6527/2017, resolvem REVOGAR (pela incidência expressa das cláusulas 1.2 e 1.3 do 8º Termo 
Aditivo) a partir da data de assinatura deste instrumento, o 8º Termo Aditivo que havia prorrogado a vigência 
da	Permissão	nº	001/2008,	até	a	data	de	11/02/2019.	Assim,	a	partir	do	dia	seguinte	a	assinatura	deste,	fica	
REESTABELECIDO os efeitos do Termo de Permissão nº 001/2018, inclusive com a cobrança dos valores 
ofertados	na	Licitação	Concorrência	Pública	nº	001/2017,	a	título	de	contraprestação	mensal	que	foi	de	R$	
12.111,94 (doze mil, cento e onze reais e noventa e quatro centavos). Fica pactuado expressamente entre as 
partes RESCISÃO Contratual da Permissão de Uso nº 001/2008, a partir da data da assinatura deste Termo 
de Revogação.
Assinado em: 19/10/2018.
Bauru, 23 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB 

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO A PERMISSÃO DE USO Nº 001/2018
Processo nº 6528/2017 – Concorrência Pública nº 001/2017
Permitente: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru EMDURB – Permissionária: 
F. F. Café LTDA EPP.
Objeto: A PERMITENTE e a PERMISSIONÁRIA, nos termos da cláusula 5.1 do Termo de Permissão em 
epígrafe e diante do interesse público, considerando que no Terminal Rodoviário de Bauru existem saídas 
e	chegadas	de	ônibus	em	todos	os	turnos	do	dia	e	da	noite,	e	o	fechamento	do	estabelecimento	comercial	
(objeto desta permissão), tem impacto direto no atendimento dos usuários e munícipes que utilizam o 
Terminal Rodoviário, resolvem aditar o Termo de Permissão em epígrafe, ALTERANDO a partir desta 
data o horário de atendimento aos usuários do Terminal Rodoviário que deixa de ser de no mínimo 10 
(dez) horas contínuas diárias, e passa a ser de 24 (vinte e quatro) horas ininterruptas. Fica pactuado entre 
as partes que as demais, formas e condições não atingidas por este ou outro termo aditivo, permanecem 
em pleno vigor.
Assinado em: 19/10/2018.
Bauru, 23 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB 

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo nº 6913/2018 – Inexigibilidade de Licitação
Contratante: Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru EMDURB – Contratada: 
TOTVS S.A.
Objeto: Prestação de Serviço de atualização, manutenção preventiva e corretiva e suporte dos sistemas 
administrativos	e	operacionais	RM	e	do	Sistema	TOTVS	BI	Inteligência	Artificial.

Item Qtde Un. Descrição Valor Mensal Valor Anual

01 01 M.O. CORPORE RM R$	9.181,47 R$ 110.177,64

02 01 M.O. SMS TOTVS I TRAD 
SERVIÇOS, TEC USER R$	41,81 R$ 501,72

VALOR TOTAL R$ 9.223,28 R$ 110.679,36

Vigência: 12 (doze) meses. 
Assinatura	da	Ratificação:	18/10/2018.
Base Legal art. 25, caput, da Lei Federal nº 8.666/93.
Bauru, 23 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

3ª 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 013/2018.
Processo nº 10.069/17 – Pregão Registro de Preços nº 075/17
Contratante:	EMDURB	-	Compromissária:	LUIS	ANTÔNIO	BERTOLIN	–	EPP.
Objeto:	O	objeto	da	presente	licitação	tem	como	finalidade	o	registro	de	preços	para	eventual	AQUISIÇÃO	
de	caibro,	ripa,	tábua,	vigota,	sarrafo	e	madeirit,	conforme	especificação	abaixo	descrita:

COTA PRINCIPAL
Item Qte

Estimada Un. Descrição Marca Valor 
unitário Valor total

1 263 UN

CAIBRO DE 
EUCALIPTO  5 CM X 5 
CM X 6 mt – MADEIRA 
BRUTA

Eucalipto R$	22,79 R$	5.993,77

2 263 M
RIPA DE EUCALIPTO 
1,5 X 5 CM - MADEIRA 
BRUTA

Eucalipto R$	1,19 R$	312,97

3 263 M
RIPA DE PEROBA 1,5 
X  5 CM – MADEIRA 
BRUTA

Peroba R$	1,68 R$	441,84

4 263 M

TÁBUA DE CEDRINHO 
DE 20 CM DE 
LARGURA – MADEIRA 
BRUTA

Cedrinho R$	9,53 R$	2.506,39

5 263 M

TÁBUA DE CEDRINHO 
DE 30 CM DE 
LARGURA – MADEIRA 
BRUTA

Cedrinho R$	14,13 R$	3.716,19

6 188 M
VIGOTA DE PEROBA 
DE 15 CM – MADEIRA 
BRUTA

Peroba R$	16,96 R$	3.188,48

7 188 M
VIGOTA DE PEROBA 
DE 11 CM – MADEIRA 
BRUTA

Peroba R$	12,50 R$	2.350,00

10 323 M
SARRAFO DE 
CEDRINHO 2 X 5 CM – 
MADEIRA BRUTA

Cedrinho R$	2,28 R$	736,44

11 323 M
SARRAFO DE 
EUCALIPTO 2 X 5 CM – 
MADEIRA BRUTA

Eucalipto R$	1,29 R$	416,67

12 323 M

SARRAFO PINUS 10 
CM LARGURA X 2 
CM ESPESSURA – 
MADEIRA BRUTA

Pinus R$	1,56 R$	503,88

13 413 MLIN
TÁBUA DE PINUS  
-  LARGURA 30 CM – 
MADEIRA BRUTA

Pinus R$	5,62 R$	2.321,06

14 75 FL MADEIRIT 10 MM EM 
FOLHA Maderanit R$	28,95 R$	2.171,25

15 263 M
CAIBRO DE 
EUCALIPTO 5 X 5 CM - 
MADEIRA BRUTA

Eucalipto R$	3,79 R$	996,77

16 450 UN TÁBUA GARAPEIRA 
30 CM X 2,50 MTS Garapeira R$	58,50 R$	26.325,00

17 450 UN TÁBUA GARAPEIRA 
30 CM X 3,00 MTS Garapeira R$	72,00 R$	32.400,00

18 450 UN CAIBRO GARAPEIRA 
5 CM X 5,00 MTS Garapeira R$	37,50 R$	16.875,00

19 450 UN CAIBRO GARAPEIRA 
5 CM X 6,00 MTS Garapeira R$	45,00 R$	20.250,00

VALOR TOTAL R$ 121.505,71
COTA RESERVADA

Item Qte
Estimada Un. Descrição Marca Valor 

unitário Valor total

1 87 UN

CAIBRO DE 
EUCALIPTO  5 CM X 5 
CM X 6 mt – MADEIRA 
BRUTA

Eucalipto R$	22,79 R$	1.982,73

2 87 M
RIPA DE EUCALIPTO 
1,5 X 5 CM - MADEIRA 
BRUTA

Eucalipto R$	1,19 R$	103,53

3 87 M
RIPA DE PEROBA 1,5 
X  5 CM – MADEIRA 
BRUTA

Peroba R$	1,68 R$	146,16

4 87 M

TÁBUA DE CEDRINHO 
DE 20 CM DE 
LARGURA – MADEIRA 
BRUTA

Cedrinho R$	9,53 R$	829,11
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5 87 M

TÁBUA DE CEDRINHO 
DE 30 CM DE 
LARGURA – MADEIRA 
BRUTA

Cedrinho R$	14,13 R$	1.229,31

6 62 M
VIGOTA DE PEROBA 
DE 15 CM – MADEIRA 
BRUTA

Peroba R$	16,96 R$	1.051,52

7 62 M
VIGOTA DE PEROBA 
DE 11 CM – MADEIRA 
BRUTA

Peroba R$	12,50 R$	775,00

10 107 M
SARRAFO DE 
CEDRINHO 2 X 5 CM – 
MADEIRA BRUTA

Cedrinho R$	2,28 R$	243,96

11 107 M
SARRAFO DE 
EUCALIPTO 2 X 5 CM – 
MADEIRA BRUTA

Eucalipto R$	1,29 R$	138,03

12 107 M

SARRAFO PINUS 10 
CM LARGURA X 2 
CM ESPESSURA – 
MADEIRA BRUTA

Pinus R$	1,56 R$	166,92

13 137 MLIN
TÁBUA DE PINUS  
-  LARGURA 30 CM – 
MADEIRA BRUTA

Pinus R$	5,62 R$	769,94

14 25 FL MADEIRIT 10 MM EM 
FOLHA Maderanit R$	28,95 R$	723,75

15 87 M
CAIBRO DE 
EUCALIPTO 5 X 5 CM - 
MADEIRA BRUTA

Eucalipto R$	3,79 R$	329,73

16 150 UN TÁBUA GARAPEIRA 
30 CM X 2,50 MTS Garapeira R$	58,50 R$	8.775,00

17 150 UN TÁBUA GARAPEIRA 
30 CM X 3,00 MTS Garapeira R$	72,00 R$	10.800,00

18 150 UN CAIBRO GARAPEIRA 5 
CM X 5,00 MTS Garapeira R$	37,50 R$	5.625,00

19 150 UN CAIBRO GARAPEIRA 5 
CM X 6,00 MTS Garapeira R$	45,00 R$	6.750,00

VALOR TOTAL R$ 40.439,69

VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + RESERVADA) R$ 161.945,40

Condições	de	Pagamento:	30	(trinta)	dias	da	emissão	da	nota	fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinatura: 25/01/2018.
Bauru, 23 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

2ª 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 PREÇO Nº 037/2018
Processo nº 1465/18 – Pregão Presencial Registro de Preço nº 012/18.
Contratante: EMDURB – Compromissária: RECAPAGEM FELIPE FONTES EIRELI.
Objeto:	O	objeto	da	presente	licitação	tem	como	finalidade	o	registro	de	preços	para	eventual	PRESTAÇÃO	
DE	SERVIÇO	de	recauchutagem	de	pneus,	conforme	especificação	abaixo	descrita:
Empresa	classificada	em	1º	lugar	para	os	itens	abaixo:

LOTE PRINCIPAL

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 060 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 
1000 x 20 – borrachudo. Aplicação 
em caminhões modelos Ford F14000 / 
F13000 / F11000. Desenho ULY com no 
mínimo 16 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	250,00 R$	15.000,00

02 128 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 
275/80 R22,5 aplicação em caminhões 
modelos Ford Cargo 1722 / 1723, 
Volkswagen Worker 17220, IVECO 
TECTOR 170E22. Desenho ULY com 
no mínimo 16 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	240,00 R$	30.720,00

VALOR TOTAL R$ 45.720,00
Empresa	classificada	em	1º	lugar	para	os	itens	abaixo:

COTA RESERVADA

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 020 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 
1000 x 20 – borrachudo. Aplicação 
em caminhões modelos Ford F14000 / 
F13000 / F11000. Desenho ULY com no 
mínimo 16 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	250,00 R$	5.000,00

02 042 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 
275/80 R22,5 aplicação em caminhões 
modelos Ford Cargo 1722 / 1723, 
Volkswagen Worker 17220, IVECO 
TECTOR 170E22. Desenho ULY com 
no mínimo 16 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	240,00 R$	10.080,00

VALOR TOTAL R$ 15.080,00

VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + RESERVADA) R$ 60.800,00
Empresa	classificada	em	2º	lugar	para	os	itens	abaixo:

LOTE PRINCIPAL

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

05 003 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
traseiro 14.9 – 28 aplicação em trator 
Ford 4610. Desenho Pirelli TM95 com 
no mínimo 45 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	970,00 R$	2.910,00	

06 021 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
12 x 16.5 NHS aplicação em mini pá 
carregadeira New Holland L220 desenho 
Super Grip L2 com no mínimo 20 
mm	 de	 profundidade,	 com	 certificação	
INMETRO.

R$	440,00 R$	9.240,00

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

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

05 001 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
traseiro 14.9 – 28 aplicação em trator 
Ford 4610. Desenho Pirelli TM95 com 
no mínimo 45 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	970,00 R$	970,00

06 007 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
12 x 16.5 NHS aplicação em mini pá 
carregadeira New Holland L220 desenho 
Super Grip L2 com no mínimo 20 mm 
de	 profundidade,	 com	 certificação	
INMETRO.

R$	440,00 R$	3.080,00

Empresa	classificada	em	3º	lugar	para	os	itens	abaixo:

LOTE PRINCIPAL

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

03 006 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
dianteiro 7.50 – 18 aplicação em trator 
Ford 6610 / 4610. desenho Triple 
Rayado,	com	certificação	INMETRO.

R$	295,00 R$	1.770,00

04 006 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
traseiro 18.4 – 34 aplicação em trator 
Ford 6610. Desenho Pirelli TM95 com 
no mínimo 50 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	1.570,00 R$	9.240,00

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

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

03 002 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
dianteiro 7.50 – 18 aplicação em trator 
Ford 6610 / 4610. desenho Triple 
Rayado,	com	certificação	INMETRO.

R$	295,00 R$	590,00

04 002 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
traseiro 18.4 – 34 aplicação em trator 
Ford 6610. Desenho Pirelli TM95 com 
no mínimo 50 mm de profundidade, 
com	certificação	INMETRO.

R$	1.570,00 R$	3.140,00

Condições	de	Pagamento:	30	(trinta)	dias	da	emissão	da	nota	fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinada: 10/04/2018.
Bauru, 23 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

2ª 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 PREÇO Nº 038/2018
Processo nº 1465/18 – Pregão Presencial Registro de Preço nº 012/18.
Contratante:	EMDURB	–	Compromissária:	INDUSTRIA	E	COMÉRCIO	MUT	PNEUS	LTDA.
Objeto:	O	objeto	da	presente	licitação	tem	como	finalidade	o	registro	de	preços	para	eventual	PRESTAÇÃO	
DE	SERVIÇO	de	recauchutagem	de	pneus,	conforme	especificação	abaixo	descrita:
Empresa	classificada	em	1º	lugar	para	os	itens	abaixo:

LOTE PRINCIPAL

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

03 006 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
dianteiro 7.50 – 18 aplicação em trator 
Ford 6610 / 4610. desenho Triple 
Rayado,	com	certificação	INMETRO.

R$	295,00 R$	1.770,00

04 006 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 
traseiro 18.4 – 34 aplicação em trator 
Ford 6610. Desenho Pirelli TM95 com 
no mínimo 50 mm de profundidade, 
com	certificação	INMETRO.

R$	1.570,00 R$	9.420,00
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05 003 M.O

Recauchutagem a quente para pneu traseiro 
14.9 – 28 aplicação em trator Ford 4610. 
Desenho Pirelli TM95 com no mínimo 45 mm 
de	profundidade,	com	certificação	INMETRO.

R$	970,00 R$	2.910,00

06 021 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 12 x 16.5 
NHS aplicação em mini pá carregadeira New 
Holland L220 desenho Super Grip L2 com 
no mínimo 20 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	440,00 R$	9.240,00

VALOR TOTAL R$	23.340,00

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

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

03 002 M.O
Recauchutagem a quente para pneu dianteiro 7.50 – 18 
aplicação em trator Ford 6610 / 4610. desenho Triple 
Rayado,	com	certificação	INMETRO. R$	295,00 R$	590,00

04 002 M.O

Recauchutagem a quente para pneu traseiro 18.4 – 
34 aplicação em trator Ford 6610. Desenho Pirelli 
TM95 com no mínimo 50 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	1.570,00 R$	3.140,00

05 001 M.O

Recauchutagem a quente para pneu traseiro 14.9 – 
28 aplicação em trator Ford 4610. Desenho Pirelli 
TM95 com no mínimo 45 mm de profundidade, com 
certificação	INMETRO.

R$	970,00 R$	970,00

06 007 M.O

Recauchutagem a quente para pneu 12 x 16.5 NHS 
aplicação em mini pá carregadeira New Holland L220 
desenho Super Grip L2 com no mínimo 20 mm de 
profundidade,	com	certificação	INMETRO.

R$	440,00 R$	3.080,00

VALOR TOTAL R$ 7.780,00

VALOR TOTAL GERAL (COTA PRINCIPAL + RESERVADA) R$ 31.120,00
Empresa	classificada	em	3º	lugar	para	os	itens	abaixo:

LOTE PRINCIPAL

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 060 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 1000 x 20 – 
borrachudo. Aplicação em caminhões modelos Ford 
F14000 / F13000 / F11000. Desenho ULY com no 
mínimo	 16	 mm	 de	 profundidade,	 com	 certificação	
INMETRO.

R$	250,00 R$	15.000,00	

02 128 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 275/80 
R22,5 aplicação em caminhões modelos Ford Cargo 
1722 / 1723, Volkswagen Worker 17220, IVECO 
TECTOR 170E22. Desenho ULY com no mínimo 16 
mm	de	profundidade,	com	certificação	INMETRO.

R$	240,00 R$	30.720,00	

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

ITEM QTD UN. DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO

VALOR 
TOTAL

01 020 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 1000 x 
20 – borrachudo. Aplicação em caminhões modelos 
Ford F14000 / F13000 / F11000. Desenho ULY com 
no	mínimo	16	mm	de	profundidade,	com	certificação	
INMETRO.

R$	250,00 R$	5.000,00

02 042 M.O

Recauchutagem a frio para pneu traseiro 275/80 R22,5 
aplicação em caminhões modelos Ford Cargo 1722 / 
1723, Volkswagen Worker 17220, IVECO TECTOR 
170E22. Desenho ULY com no mínimo 16 mm de 
profundidade,	com	certificação	INMETRO.

R$	240,00 R$	10.080,00

Condições	de	Pagamento:	30	(trinta)	dias	da	emissão	da	nota	fiscal.
Vigência: 12 (doze) meses a partir da assinatura.
Assinada: 10/04/2018.
Bauru, 23 de outubro de 2018.
Presidente da EMDURB.

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

Donizete do Carmo dos Santos
Presidente 

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

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17014-037

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

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

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

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

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

- Seção de Perícia Médica e Serviço Social:
Segunda à Sexta das 8h às 12h e das 13h às 17h.

www.funprevbauru.sp.gov.br

TELEFONE: (14) 3009-5500

EMAILS
Presidência -donizetesantos@funprevbauru.sp.gov.br

Controladoria Interna -tamiriscardoso@funprevbauru.sp.gov.br
Procuradoria -eduardorala@funprevbauru.sp.gov.br

-marcossilva@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Administrativa -louisecandido@funprevbauru.sp.gov.br
Divisão Previdenciária -robertamoraes@funprevbauru.sp.gov.br

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

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

ATENÇÃO APOSENTADOS E PENSIONISTAS!!!!
RECADASTRAMENTO ANUAL SERÁ NO “MÊS DO SEU ANIVERSÁRIO” Informamos que todos os aposentados 
e pensionistas que recebem provento (pagamento) através da FUNPREV, deverão realizar o recadastramento (prova de 
vida) no mês de aniversário, devendo comparecer na sede da Fundação – Rua Rio Branco nº 19-31, Vila América, das 8h00 
às 12h00 e das 13h00 às 17h00, nos dias úteis, munidos dos seguintes documentos: RG/CPF/Comprovante de residência, 
sob pena de suspensão do pagamento (provento).

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

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

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

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

DIVISÃO ADMINISTRATIVA
PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATUAL DE PRORROGAÇÃO, REAJUSTE E RATIFICAÇÃO – 
PROCESSO: N° 1208/2016 – CONTRATO: N° 002/2017 – CONTRATANTE: - Fundação de Previdência dos Servidores 
Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV – CONTRATADA: WILSON ANTÔNIO DELLA TONIA ME 
– OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção corretiva inicial, corretiva 
e preventiva, com o fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos e garantir a implantação do Plano de 
Manutenção, Operação e Controle – PMOC, assim como manter um responsável técnico habilitado com a emissão da 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme Portaria n.º 3523, de 28 de agosto de 1998 do Ministério da 
Saúde, bem como a Resolução n.º 09, de 16 de janeiro de 2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, demais 
legislações pertinentes e posteriores alterações, nos aparelhos de ar condicionado, bem como de cortinas de ar da Fundação 
de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru – FUNPREV, observando-se as exigências do 
Contrato, do Edital n.º 04/2017 do Pregão Presencial n.º 04/2017 e de seus anexos. – FUNDAMENTO LEGAL: Leis 
Federais	n.ºs	8.666/1.993	e	10.520/2.002	PRAZO:	-	12	(doze)	meses.	–	VIGÊNCIA:	03/10/2018	a	02/10/2019	–	VALOR 
TOTAL TRIMESTRAL ESTIMADO: R$	4.076,67	(quatro	mil	e	setenta	e	seis	reais	e	sessenta	e	sete	centavos)	VALOR 
TOTAL ANUAL (ESTIMADO PARA 12 MESES):	R$	16.306,68	(dezesseis	mil,	trezentos	e	seis	reais	e	sessenta	e	oito	
centavos) – Assinatura – Dia 02 de outubro de 2018, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal n°. 8.666/93

Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041

Publicação	centralizada	e	coordenada	no	Departamento	de	Comunicação	e	Documentação	da	Secretaria	dos	Negócios	Jurídicos	e	determinada	pela	Chefia	de	Gabinete	do	Prefeito	
Municipal de Bauru. Praça das Cerejeiras nº 1-59 CEP 17014-500 Bauru - São Paulo.
Esta publicação circula às  terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados  e  é distribuida gratuitamente, podendo ser encontrada na Prefeitura Municipal, Câmara Municipal, Secretarias 
Municipais e  Administrações Regionais da Prefeitura Municipal de Bauru, DAE - Departamento de Água e Esgoto, EMDURB - Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru, FUNPREV - Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais  Efetivos de Bauru.
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