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requisitos legais para funcionamento especialmente os constantes na Lei 1.929/1975, Decreto 
10.645/2008, Lei 2.339/1982 (Lei zoneamento), Decreto 11.696/2011, Decreto 11.784/2012 (Licença/
Alvará de funcionamento); 
B- Que o estabelecimento vem exercendo atividade comercial sem o devido licenciamento, onde a empresa 
foi notificado sob Oficio de Aviso Prévio de Interdição nº 35/2020 em 15/12/2020 para apresentar a licença 
de funcionamento e após a notificação e constatação da prática da atividade sem Alvará de funcionamento, 
nas dependências do estabelecimento, não apresentou o licenciamento;
C- Que o protocolo de pedido do Alvará de funcionamento SPP 2030431240 não foi dado continuidade e 
não apresentou a licença de funcionamento até a presente data;
D- Que o estabelecimento solicitou prazo de 30 dias para apresentar a licença conforme pedido em folha 
19 à 22 do processo administrativo nº 8232/2020 que venceu em 17/01/2021 e o mesmo não acatou a 
determinação do Município no Ofício 35/2020;
Determino a INTERDIÇÃO DAS ATIVIDADES DO ESTABELECIMENTO,  sito à Av. Odilon Braga 
nº 01-46, Bairro: Vila Aviação, Bauru - SP, dando ciência ao responsável que, havendo descumprimento 
do presente Auto de Infração/ Resolução, serão adotadas sanções administrativas e judiciais cabíveis.
Cumpra-se.

ATA DA 1ª REUNIÃO
COMISSÃO PERMAMENTE DE ACESSIBILIDADE - CPA

Criada pela Lei 4727 de 14 de setembro de 2001
Aos 15 de dezembro de 2021, reuniram-se na Secretaria de Planejamento, às 14:30 horas, os seguintes 
membros da CPA: I - GABINETE DA PREFEITA: Titular: Juliana Aparecida Pires Morgado, Suplente: 
Silvia Fernanda dos Santos Castro,  II - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÕES 
REGIONAIS - SEAR, Suplente: Alexandra Morato Fabrício,  III - SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, Titular:  Eng.º José Wilson de Macedo Júnior, Suplente: Danieli Aparecida Silva de Oliveira,IV 
- EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - 
EMDURB,Titular: Rosana Fregolente, V - ÀREA DE HABITAÇÃO, Titular: Elaine Aparecida Trevisan 
Gomes, Suplente: Arqt.ª Natasha Lamônica, VII - EMPRESAS DE TRANSPORTE COLETIVO - 
Suplente: Ednei Marcelo Damasceno - VIII - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
Coordenador Arqt.º Paulo André Zuwicker Yamamuro, IX- CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA PESSOA PORTADORA DE    DEFICIÊNCIA - COMUDE -  Titular: Ariane Queiroz Sá, Suplente: 
Caroline Michele Pereira, X - CONSELHO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA - COMUPI Titular: 
Antônio César Wolff Bueno, XI - SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL - SEBES - Titular: Márcia 
Maria Cunha. A reunião foi presidida pelo Arqº Paulo André. Foram discutidos os seguintes assuntos e 
principais deliberações: 1) Eleição da Comissão Executiva: COORDENADOR GERAL: Arqt.º Paulo 
André Zuwicker Yamamuro; VICE COORDENADOR GERAL: Ariane Queiroz Sá; PRIMEIRA 
SECRETÁRIA:  Elaine Aparecida Trevisan Gomes; SEGUNDA SECRETÁRIA: Natasha Lamônica. 
2) Exigência de atestado de acessibilidade em edificações a serem locadas pela Prefeitura. A CPA, em 
cumprimento ao Código de obras, Lei 7028/2017 art. 15 e Decreto 13.711/2018 art. 34, delibera pela 
exigência de atestado de um profissional técnico atestando que o prédio é acessível nos moldes da NBR 
9050, acompanhado de ART, RRT ou TRT (para edificações de até 80 m² no total). Este atestado fica sujeita 
à fiscalização a qualquer momento. Esse documento bastará para aprovação pela CPA. Paulo André ficou 
responsável por descrever em forma de resolução e encaminhar para apreciação. 3) Regimento interno. 
Foi discutida a necessidade de elaboração de um regimento interno para a CPA. 4) Identificação Visual da 
CPA. Foi discutida a possibilidade de abrir um concurso de ideias para uma logomarca da CPA. 5) Processo 
188.727/2021, Inquérito Civil do Ministério Público nº 14.0715.0005052/2021-1 sobre irregularidades no 
transporte público de pessoas com mobilidade reduzida. Foi discutido por todos e criado um grupo de 
trabalho para esclarecer a questão. Membros do Grupo: Paulo, Rosana e Ariane. 6) Processo 172656/2021 
– A CPA em atendimento à Lei 7028/2017 e ao Decreto 13.711/2018, solicita ao locador a apresentação de 
atestado de acessibilidade da edificação, acompanhada de ART ou RRT. O procedimento foi discutido e 
aceito por todos os presentes.  Eu, Natasha Lamônica, lavrei a presente ata, que segue assinada por mim e 
pela comissão executiva e anexa à lista de presença, sendo que Ariani e Caroline participaram remotamente, 
portanto sem assinaturas na lista de presença.  
Coordenador Geral: Arqt.º Paulo André Zuwicker Yamamuro; ____________
Vice Coordenador Geral: Ariane Queiroz Sá; __________________________
Primeira Secretária: Elaine Aparecida Trevisan Gomes;__________________
 Segunda Secretária: Arqtª Natasha Lamônica._______________________ 

RESOLUÇÃO CPA/SEPLAN/001.2021
A Comissão Permanente de Acessibilidade - CPA, em sua 1ª Reunião Plenária, realizada em 15 de dezembro 
de 2021
CONSIDERANDO o Art. 1º da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições 
de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à 
sua inclusão social e cidadania
CONSIDERANDO o Art. 1º da Lei Municipal nº 4727, de 14 de setembro de 2001 que imputa a CPA a 
elaboração de normas, fiscalização e controle da acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência e da 
pessoa idosa aos logradouros públicos, edificações públicas, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos, 
de acordo com as leis municipais existentes e dá outras providências.
CONSIDERANDO o Art. 4º, inciso II da Lei Municipal nº 4727, de 14 de setembro de 2001 que cabe 
a CPA a fiscalização e controle da fiscalização da aplicação das normas legais do Município e da norma 
NBR 9050 e das demais normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, a saber: indicação 
da situação de infração à norma e acionamento das unidades competentes da Prefeitura para aplicação das 
penalidades previstas, exame das irregularidades da edificação, quanto à acessibilidade da pessoa portadora 
de deficiência física, auditiva e visual;
CONSIDERANDO o Art. 5º da Lei Municipal nº 4727, de 14 de setembro de 2001 onde a locação ou 
a renovação de contratos de locação de imóveis destinados a abrigar repartições públicas municipais 
deverá ser objeto do prévio exame da CPA, exclusivamente para verificação do atendimento às disposições 
existentes em leis no Município de Bauru.
CONSIDERANDO o Art. 6º da Lei Municipal nº 4727, de 14 de setembro de 2001 Todas as licitações e 
contratações de obras de edificações, pavimentações, recapeamentos de asfalto, reformas de edificações do 
Poder Público, deverão passar pela avaliação e fiscalização da Comissão Permanente de Acessibilidade - 
CPA.
CONSIDERANDO o Art. 11 da Lei Municipal nº 4727, de 14 de setembro de 2001 onde a Comissão 
poderá solicitar a colaboração de servidores de unidades da Prefeitura, quando necessário à consecução 
de seus fins.

RESOLVE:
Art. 1º Toda a locação ou a renovação de contratos de locação de imóveis destinados a abrigar repartições 
públicas municipais o locatário deverá apresentar o ATESTADO DE ACESSIBILIDADE elaborado por 

profissional habilitado, acompanhado do seu respectivo RRT (Registro de Responsabilidade Técnica), ART 
(Anotação de Responsabilidade Técnica) ou TRT (Termo de Responsabilidade Técnica para edifícios com 
até 80 m² no total)
Art. 2º Para fins desta resolução observam-se:
I. Atestado de Acessibilidade: documento técnico elaborado por profissional habilitado, acompanhado do 
seu respectivo RRT/ART/TRT, que visa atestar o cumprimento das normas em atendimento à legislação 
vigente.
II. Laudo Técnico de Acessibilidade: documento técnico elaborado por profissional habilitado acompanhado 
do seu respectivo RRT/ART/TRT, que visa à avaliação da edificação e orienta como deve ser executada a 
adaptação dos ambientes para atender a legislação vigente.
III. Projeto de Acessibilidade: documento composto por prancha(s) de desenho que detalham graficamente 
informações necessárias para a interpretação e execução da obra, memorial descritivo e seu respectivo 
RRT/ART/TRT.
IV. Cronograma de Execução de Obras: cronograma físico da execução das obras que nesta Resolução deve 
ser demonstrado no máximo semanalmente a previsão do avanço das etapas.
Art. 3º Processos com Atestado de Acessibilidade anexado e remetidos a CPA deverão retornar ao 
requerente no máximo em 30 dias com parecer técnico do prévio exame, exclusivamente para verificação 
do atendimento as normas legais de acessibilidade.
§ 1º Processos em regime de urgência comprovada terão um prazo de 15 dias para retorno.
§ 2º A falta de manifestação da CPA dentro do prazo estipulado, enseja um exame prévio com parecer 
técnico favorável, sendo que o processo deverá ser tramitado ao requerente com este apontamento.
Art. 4º A CPA poderá vistoriar imóveis locados destinados a abrigar repartições públicas municipais por 
amostragem numa proporção mínima de 6 (seis) para cada 10 (dez) imóveis apresentados a Comissão.
§ 1º Cabe à plenária da CPA a indicação dos imóveis que deverão ser vistoriados pela Comissão.
§ 2º A qualquer momento durante a vigência do contrato, a CPA poderá vistoriar os imóveis locados, 
encontrando irregularidades, solicitar a resilição do contrato de locação junto a Secretaria gestora do 
contrato de locação por não atendimento às normas de acessibilidade.
§ 3º Após a solicitação de resilição do contrato, a CPA informará o Ministério Público competente sobre a 
referida medida.
Art. 5º Processos com Atestado de Acessibilidade anexado sem atendimento as normas legais de 
acessibilidade, terão parecer desfavorável, sendo a locação ou renovação de locação não recomendadas, 
este fato deverá ser comunicado, através de ofício, ao Conselho Regional da categoria profissional em que 
se enquadrar o responsável técnico.
Art. 6º Os processos a que se refere o Art. 1º poderão estar com o Atestado de Acessibilidade substituído 
temporariamente pelos seguintes documentos: Laudo Técnico de Acessibilidade, Projeto de Acessibilidade 
e Cronograma de Execução de Obras.
§ 1º Os documentos apresentados no caput deste artigo deverão ser analisados num prazo máximo de 30 
dias sob pena de aprovação tácita.
§ 2º O Cronograma de Execução de Obras deverá ter prazo máximo de 6 (seis) meses de execução.
§ 3º Finda a execução das obras, deverá ser anexado ao processo o Atestado de Acessibilidade e o processo 
deve ser encaminhado novamente a CPA.
Art. 7º Para a análise de projetos e a vistoria de imóveis a CPA poderá solicitar as Secretarias o apoio através 
de seus técnicos que deverão retornar com análise ou laudo de vistoria em no máximo 15 (quinze) dias ou 
7 (sete) dias para processos em regime de urgência.
Art. 8º Os imóveis com locação vigente devem adequar-se para que se houver renovação de contrato, o 
mesmo esteja em condições para emissão de um atestado de acessibilidade.
Art. 9º Haverá um período de transição de 60 (sessenta) dias para adequação das rotinas, trâmites e demais 
procedimentos que poderão ter prazo dilatado por igual valor estipulado desde que o processo chegue a 
CPA neste período.
Art. 10 Revogam-se outras disposições em contrário desta Comissão.
Art. 11 Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Secretaria de Saúde
Orlando Costa Dias

Secretário
NOTIFICAÇÃO

FICA A EMPRESA LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 
LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 49.228.695/0001-52, COM ENDEREÇO NA AV. WILSON BEGO, Nº 
745, DISTRITO INDUSTRIAL ANTONIO DELLA TORRE, NA CIDADE DE FRANCA - SP, CEP: 
14.406-091, NOTIFICADA DA DECISÃO PROFERIDA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
7.415/21 QUE APLICOU À EMPRESA AS SANÇÕES CONTIDAS NO EDITAL, ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS, NOS ARTS. 86 E 87 DA LEI FEDERAL N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1.993 E ART. 
7° DA LEI FEDERAL N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2.002, CULMINANDO COM A APLICAÇÃO 
DE MULTA DE MORA NO MONTANTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DO INADIMPLEMENTO, R$ 
246,12 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E DOZE CENTAVOS) NÃO HAVENDO CRÉDITOS 
DISPONÍVEIS A FAVOR DA EMPRESA, O VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO AOS COFRES 
MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA E FINANÇAS, NO PRAZO DE 
20 (VINTE) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DESTA. NÃO HAVENDO O PAGAMENTO, O 
VALOR SERÁ COBRADO JUDICIALMENTE.

BAURU, 22 DE DEZEMBRO DE 2.021.
ORLANDO COSTA DIAS

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL SAÚDE
Lei Municipal 5950/2010

Torna público o resultado das análises dos requerimentos para a concessão de Progressão por Mérito 
Profissional (PMP) , Progressão por Qualificação Profissional (PQP), Promoção por Qualificação 
Profissional por Escolaridade (PQPE) regulamentados pela Lei Municipal 5950/2010 e Decreto Municipal 
nº 11509/2011, que foram INDEFERIDOS
Matrícula Protocolo Situação Motivo

32.218 173177/2021 Indeferido
(PQP)

Não se enquadrar no artigo 18º e 19º da Lei 5950/2010 combinado 
com os Decretos nº 11.509/2011, 12.235/2013 e 15.503/2021


