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DECRETO Nº 11.321, DE 31 DE  AGOSTO  DE 2.010
P. 23.630/10 Cria a Escola Parque de Difusão Científica e Tecnológica– Estação Ciência de Bauru.

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

CONSIDERANDO a necessidade de despertar nas crianças e jovens a vocação para ciência e
tecnologia, promovendo a reflexão crítica acerca dos saberes;

CONSIDERANDO a relevância da ampliação do conhecimento e da atualização dos professores de
educação básica;

CONSIDERANDO a importância de popularizar a ciência e de promover a educação científica de
forma lúdica e prazerosa, contribuindo para a inclusão social;

D E C R E T A

Art. 1º Fica criada a Escola Parque de Difusão Científica e Tecnológica –
Estação Ciência de Bauru, um espaço interativo e multidisciplinar de educação e popularização
científica da Prefeitura Municipal de Bauru, desenvolvida pela Secretaria Municipal da Educação e
integrada aos segmentos de produção e difusão de ciência e tecnologia, por meio da Comissão
nomeada pelo Decreto nº 11.320, de 30 de agosto de 2.010.

Art. 2º São finalidades da Escola Parque de Difusão Científica e Tecnológica
– Estação Ciência de Bauru:

I - Promover atividades voltadas para a compreensão da Educação, da Ciência, da Tecnologia,
da Cultura, da Comunicação e da Arte;

II - Proporcionar a participação reflexiva e a articulação entre a comunidade científica, os
setores produtivos, a sociedade e o governo;

III - Fomentar o hábito de pensar, refletir e questionar o papel e a importância da
ciência e tecnologia no cotidiano da sociedade;

IV - Viabilizar o acesso a meios lúdicos e alternativos de interação e compreensão das diversas
áreas do conhecimento.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 31 de agosto de 2.010.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

LUIZ NUNES PEGORARO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VERA MARIZA REGINO CASÉRIO
SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO

Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.
GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

DECRETO  Nº 11.323, DE 03 DE SETEMBRO DE 2.010
P. 38.978/10 Declara de Utilidade Pública, imóveis pertencentes a Cláudio Noboru Shima e
Outros.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, conferidas
pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e Decreto-Lei Federal nº 3.365, de 21 de junho de
1.941 e suas ulteriores alterações, mais o que consta do Processo Administrativo n° 38.978/2.010,

D E C R E T A

Art. 1º Ficam declarados de utilidade pública, para fins de Desapropriação a ser
promovida pela Prefeitura Municipal de Bauru, por via amigável ou judicial, os imóveis a seguir descritos:

1) Setor 03 - Quadra 621 – Lote 18
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-9, cravado na divisa
da propriedade da Companhia Brasileira de Distribuição com a divisa da Rua General Marcondes
Salgado, daí segue à distância de 18,93m até encontrar o marco M-8, confrontando do marco M-9 ao
marco M-8 com a propriedade da Companhia Brasileira de Distribuição, daí deflete à direita e segue
à distância de 22,02m até encontrar o marco M-13, confrontando do marco M-8 ao marco M-13
com a Área remanescente de Claudio Noboru Shima, daí deflete à direita e segue à distância de 18,94m
até encontrar o marco M-12, confrontando do marco M-13 ao marco M-12 com a propriedade de
Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 22,00m até encontrar
o marco M-9, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-12 ao marco M-9 com
a Rua General Marcondes Salgado, encerrando uma área de 406,85 m², e a respectiva parte de
construção para fins comerciais, construído em alvenaria de tijolos com área de 198,28m². Referido
imóvel consta pertencer a Claudio Noboru Shima, conforme Matrícula nº 3.159 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

2) Setor 03 - Quadra 621 – Lote 16
Parte de um lote de terreno com a seguinte descrição: O perímetro se inicia no marco M-12, cravado
na divisa da propriedade de Claudio Noboru Shima com a divisa da Rua General Marcondes Salgado, daí
segue à distância de 18,94m até encontrar o marco M-13, confrontando do marco M-12 ao marco M-
13 com a propriedade de Claudio Noboru Shima, daí deflete à direita e segue à distância de 37,99m até
encontrar o marco M-14, confrontando do marco M-13 ao marco M-14 com a Área Remanescente
de Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 18,97m até encontrar
o marco M-15, confrontando do marco M-14 ao marco M-15 com a propriedade de Gamaliel Correa
de Moura, daí deflete à direita e segue à distância de 37,98m até encontrar o marco M-12, ponto
inicial da presente descrição, confrontando do marco M-15 ao marco M-12 com a Rua General
Marcondes Salgado, encerrando uma área de 702,84 m², e sua respectiva parte de uma construção com
fins comerciais, construída em alvenaria de tijolos com área de 12,37m². Referido imóvel consta
pertencer a Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda., conforme Matrícula nº 36.793 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

3) Setor 03 - Quadra 621 – Lote 14
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-15, cravado na divisa
da propriedade de Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda. com a divisa da Rua General Marcondes Salgado,
daí segue à distância de 18,97m até encontrar o marco M-14, confrontando do marco M-15 ao marco
M-14 com a propriedade de Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda., daí deflete à direita e segue à distância
de 14,20m até encontrar o marco M-16, confrontando do marco M-14 ao marco M-16 com a Área
Remanescente de Gamaliel Correa de Moura, daí deflete à direita e segue à distância de 18,88m até
encontrar o marco M-17, confrontando do marco M-16 ao marco M-17 com a propriedade de
Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 14,66m até encontrar
o marco M-15, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-17 ao marco M-15
com a Rua General Marcondes Salgado, encerrando uma área de 271,22 m², e sua respectiva parte de
uma construção para fins residenciais, construída em alvenaria de tijolos e cobertura em telhas
cerâmicas com 221,45m². Referido imóvel consta pertencer a Gamaliel Correa de Moura, conforme
Matrícula nº 25.817 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se
caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

4) Setor 03 - Quadra 621 – Lote 13
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-17, cravado na divisa
da propriedade de Gamaliel Correa de Moura com a divisa da Rua General Marcondes Salgado, daí
segue à distância de 18,88m até encontrar o marco M-16, confrontando do marco M-17 ao marco M-
16 com a propriedade de Gamaliel Correa de Moura, daí deflete à direita e segue à distância de 24,00m
até encontrar o marco M-18, confrontando do marco M-16 ao marco M-18 com a Área Remanescente
da Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de 18,89m até encontrar
o marco M-19, confrontando do marco M-18 ao marco M-19 com a Travessa João Gonçalves Fraga,
daí deflete à direita e segue à distância de 24,00m até encontrar o marco M-17, ponto inicial da
presente descrição, confrontando do marco M-19 ao marco M-17 com a Rua General Marcondes
Salgado, encerrando uma área de 444,75 m². Referido imóvel consta pertencer a Agrosolo Bauru
Agropecuária Ltda., conforme Matrícula nº 15.655 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de
Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.
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5) Setor 03 – Lado ímpar do quarteirão 10 da R. Gen. Marcondes Salgado
Parte de uma faixa de terreno (situada no lado ímpar do quarteirão 10 da Rua General Marcondes
Salgado), a seguir descrita: O perímetro se inicia no marco M-19, cravado na divisa da propriedade de
Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda. com a divisa da Rua General Marcondes Salgado, daí segue à
distância de 18,89m até encontrar o marco M-18, confrontando do marco M-19 ao marco M-18
com a propriedade de Agrosolo Bauru Agropecuária Ltda., daí deflete à direita e segue à distância de
9,00m até encontrar o marco M-20, confrontando do marco M-18 ao marco M-20 com a Área
Remanescente de Manoel Messias Alves Sant’Anna, daí deflete à direita e segue à distância de 18,88m
até encontrar o marco M-23, confrontando do marco M-20 ao marco M-23 com a propriedade de
Manoel Messias Alves Sant’Anna, daí deflete à direita e segue à distância de 9,00m até encontrar o
marco M-19, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-23 ao marco M-19 com
a Rua General Marcondes Salgado, encerrando uma área de 166,78 m². Referido imóvel consta
pertencer a Manoel Messias Alves Sant’Anna, conforme Matrícula nº 15.657 do 2º Oficial de Registro
de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

6) Setor 03 - Quadra 621 – Lote 01
O terreno de formato irregular no quarteirão 10, lado ímpar, da Rua General Marcondes Salgado, desta
cidade, cadastrado na Prefeitura Municipal sob n.º 3/621/1, com a área de 391,87 metros quadrados,
medindo 17,00 metros de frente para a referida rua; 25,00 metros do lado esquerdo, de quem desta via
pública olha para o terreno, dividindo com a Travessa João G. Fraga; 25,50 metros do lado direito,
dividindo com os terrenos da Companhia Antarctica Paulista e 16,50 metros na linha de fundos,
dividindo com o remanescente do terreno de propriedade de Olga Dalla-Ru Ferreira. Referido imóvel
consta pertencer a Manoel Messias Alves Sant’Anna, conforme Matrícula nº 10.353 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

7) Parte de um terreno, quarteirão 11 lado ímpar
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-40, cravado na divisa
da Rua General Marcondes Salgado com a divisa de propriedade de Ademir Lopes Correia e Outros, daí
segue à distância de 30,28m até encontrar o marco M-41, confrontando do marco M-40 ao marco M-
41 com a propriedade de Ademir Lopes Correia, daí deflete à direita e segue em curva com raio de
46,00m e desenvolvimento de 3,03m até encontrar o marco M-52, daí deflete à esquerda e segue à
distância de 17,18m até encontrar o marco M-43, confrontando do marco M-41 ao marco M-43
com a Área Remanescente de Ademir Lopes Correia e Outros, daí deflete à direita e segue à distância
de 44,82m até encontrar o marco M-42, confrontando do marco M-43 ao marco M-42 com a
propriedade de Ademir Lopes Correia, daí deflete à direita e segue à distância de 11,00m até encontrar
o marco M-40, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-42 ao marco M-40
com a Rua General Marcondes Salgado, encerrando uma área de 459,87 m². Referido imóvel consta
pertencer a Ademir Lopes Correia e Outros, conforme Matrícula nº 88.743 do 2º Oficial de Registro
de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

8) Parte de um terreno, quarteirão 11, lado ímpar
Parte de um lote de terreno a seguir descrito:  O perímetro se inicia no marco M-22, cravado na divisa
da propriedade de Manoel Messias Alves Sant’ Anna com a divisa da Rua General Marcondes Salgado,
daí segue à distância de 18,78m até encontrar o marco M-21, confrontando do marco M-22 ao marco
M-21 com a propriedade de Manoel Messias Alves Sant’ Anna, daí deflete à direita e segue à distância
de  62,22m até encontrar o marco M-25, confrontando do marco M-21 ao marco M-25 com a Área
Remanescente de Ademir Lopes Correia e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 1,60m até
encontrar o marco M-24, daí deflete à esquerda e segue à distância de 2,00m até encontrar o marco
M-30, confrontando do marco M-25 ao marco M-30 com a propriedade de Ademir Lopes Correia e
Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 17,00m até encontrar o marco M-26, confrontando
do marco M-30 ao marco M-26 com a propriedade de Ademir Lopes Correia e Outros, daí deflete à
direita e segue à distância de 66,04m até encontrar o marco M-22, ponto inicial da presente descrição,
confrontando do marco M-26 ao marco M-22 com a Rua General Marcondes Salgado, encerrando
uma área de 1.203,57 m². Referido imóvel consta pertencer a Ademir Lopes Correia e Outros,
conforme Matrícula nº 88.743 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-
se caracterizado pelo desenho SP nº 4437.

9) Setor 03 - Quadra 396 – Lote 02
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-26, cravado na divisa da
propriedade de Ademir Lopes Correia e Outros com a divisa da Rua General Marcondes Salgado, daí segue
à distância de 17,00m até encontrar o marco M-30, daí deflete à direita e segue à distância de 11,00m até
encontrar o marco M-29, daí deflete à direita e segue à distância de 17,00m até encontrar o marco M-27,
confrontando do marco M-26 ao marco M-27 com as propriedades de Ademir Lopes Correia e Outros, daí
deflete à direita e segue à distância de 11,50m até encontrar o marco M-26, ponto inicial da presente
descrição, confrontando do marco M-27 ao marco M-26 com a Rua General Marcondes Salgado, encerrando
uma área de 191,25 m², e sua respectiva parte de uma construção com fins residenciais, construída em
alvenaria de tijolos com cobertura de telhas cerâmicas com área de 156,86m². Referido imóvel consta
pertencer a Ademir Lopes Correia e Outros, conforme Matrícula nº 510 do 2º Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

10) Setor 03 - Quadra 396 – Lote 04
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-24, cravado na divisa
da propriedade de Ademir Lopes Correia e Outros com a divisa de propriedade de Ademir Lopes
Correia e Outros, daí segue à distância de 1,60m até encontrar o marco M-25, confrontando do marco
M-24 ao marco M-25 com a propriedade de Ademir Lopes Correia e Outros, daí deflete à direita e
segue à distância de 12,43m até encontrar o marco M-34, daí deflete à esquerda e segue em curva com
raio de 46,00m e desenvolvimento de 9,69m até encontrar o marco M-35, confrontando do marco
M-25 ao marco M-35 com a Área Remanescente de Ademir Lopes Correia e Outros, daí deflete à
direita e segue com à distância de 2,52m até encontrar o marco M-33, confrontando do marco M-35

ao marco M-33 com o Corredor de entrada e saída para a referida Rua General Marcondes Salgado, daí
deflete à direita e segue à distância de 22,00m até encontrar o marco M-24, ponto inicial da presente
descrição, confrontando do marco M-33 ao marco M-24 com a propriedade de Ademir Lopes Correia
e Outros, encerrando uma área de 37,31m², e a respectiva parte de construção com fins residenciais,
construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas com área de 21,89m². Referido
imóvel consta pertencer a Ademir Lopes Correia e Outros, conforme Matrícula nº 3.374 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

11) Setor 03 - Quadra 396 – Lote 03
Uma casa de tijolos, coberta de telhas, com cinco cômodos, sob o n.º 11-27, da Rua General Marcondes
Salgado, e seu respectivo terreno, todo fechado, cadastrado na Prefeitura Municipal sob o n.º 3/396/
3, com a área de 126,00 metros quadrados, medindo 9,00 metros de frente e de fundos, por 14,00
metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a citada rua General Marcondes
salgado; de um lado com Alzirio Marcelino; de outro lado com um corredor de entrada e saída para a
referida rua General Marcondes Salgado; e pelos fundos com Luiz Crepaldi ou sucessores. Referido
imóvel consta pertencer a Ademir Lopes Correia e Outros, conforme Matrícula nº 16.125 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

12) Setor 03 - Quadra 396 – Lote 07
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-36, cravado na divisa
do Corredor de entrada e saída para a referida Rua General Marcondes Salgado com a divisa da Rua
General Marcondes Salgado, daí segue à distância de 20,30m até encontrar o marco M-37, confrontando
do marco M-36 ao marco M-37 com o Corredor de entrada e saída para a referida Rua General
Marcondes Salgado, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 46,00m e desenvolvimento de
7,64m até encontrar o marco M-39, confrontando do marco M-37 ao marco M-39 com a Área
Remanescente de Ademir Lopes Correia, daí deflete à direita e segue à distância de 23,00m  até
encontrar o  marco  M-38,  confrontando do marco M-39 ao marco M-38 com a propriedade de
Maria Bueno de Arruda, daí deflete à direita e segue à distância de 8,12m até encontrar o marco M-36,
ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-38 ao marco M-36 com a Rua General
Marcondes Salgado, encerrando uma área de 163,65 m², e sua respectiva parte de construção de um
prédio para fins comerciais, construído em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas, com
área de 123,56m². Referido imóvel consta pertencer a Ademir Lopes Correia, conforme
Matrícula nº 16.870 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se
caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

13) Setor 03 - Quadra 396 – Lote 08
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-38, cravado na divisa
da propriedade de Ademir Lopes Correia com a divisa da Rua General Marcondes Salgado, daí segue à
distância de 23,00m até encontrar o marco M-39, confrontando do marco M-38 ao marco M-39
com a propriedade de Ademir Lopes Correia, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 46,00m
e desenvolvimento de 13,26m até encontrar o marco M-41, confrontando do marco M-39 ao marco
M-41 com a Área Remanescente de Ademir Lopes Correia, daí deflete à direita e segue à distância de
30,28m até encontrar o marco M-40, confrontando do marco M-41 ao marco M-40 com a propriedade
de Ademir Lopes Correia e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 11,00m até encontrar o
marco M-38, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-40 ao marco M-38 com a
Rua General Marcondes Salgado, encerrando uma área de 288,81 m², e sua respectiva parte de um prédio
para fins comerciais, construído em alvenaria de tijolos, com dois pavimentos e com área de 245,73m².
Referido imóvel consta pertencer a Ademir Lopes Correia, conforme Matrícula nº 84.063 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

14) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 36
Um terreno sem benfeitorias, de formato irregular, cadastrado na Prefeitura Municipal sob n.º 03/620/36,
com área de 661,20 metros quadrados, medindo 12,00 metros de frente, confrontando com a Rua General
Marcondes Salgado; 54,20 metros pelo lado direito de quem da via pública olha para o imóvel, dividindo
com parte deste mesmo lote, onde se localiza o prédio n.º11-99 da Rua General Marcondes Salgado; 56,00
metros pelo lado esquerdo, dividindo com o lote 10; e 12,00 metros nos fundos, dividindo com o lote 6.
Referido imóvel consta pertencer a Ademir Lopes Correia, conforme Matrícula nº 67.140 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

15) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 31
Um prédio comercial sob nº 11-99 pela Rua general Marcondes Salgado, composto de dois salões, sete
depósitos, um coberto, um sanitário masculino com dois w.c. conjugados e um sanitário feminino com
um w.c. Conjugado e seu terreno correspondente a parte dos lotes 01, 02, 03, 04 e 05, da parte
complementar do loteamento Vila Antártica, situado nesta cidade de Bauru-SP, com área de 1.663,40
m², medindo 29,20 metros de frente, confrontando com a citada rua General Marcondes Salgado;
50,00 metros pelo lado direito confrontando com a rua Conde Francisco Matarazzo, com a qual faz
esquina; 54,20 metros pelo lado esquerdo, dividindo com parte deste mesmo lote e 31,00 metros nos
fundos com o lote 06. Cadastro: 03/0620/031. Referido imóvel consta pertencer a José Aparecido de
Souza, conforme Matrícula nº 94.285 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru,
encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

16) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 32
Um terreno situado no lado par, quarteirão 3, da Rua Conde Francisco Matarazzo, distante 50,00
metros da Rua General Marcondes Salgado, correspondente a parte do lote 6 da parte complementar
da Vila Antarctica, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob o n.º 3/620/32, com a área de 135,00
metros quadrados, medindo 7,50 metros de frente e de fundos, por 18,00 metros de cada lado, da
frente aos fundos, confrontando pela frente com a citada rua Conde Francisco Matarazzo; pelo lado
direito, de quem da rua olha para o terreno, divide com o corredor de servidão, instituído em favor de
André Carlos Fernandes Ávila e outro; pelo lado esquerdo, divide com o lote 5, pertencente ao
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Esporte Club Paulista; e pelos fundos, divide com o prédio nº 3-30 da mesma rua Conde Francisco
Matarazzo, pertencente à Suzana Christiane Fernandes Ávila. Referido imóvel consta pertencer a
José Eduardo Fernandes Ávila, conforme Matrícula nº 32.071 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e
Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4437.

17) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 02
Um prédio residencial, de madeira, térreo, contendo áreas, sala, dois dormitórios, copa, cozinha e
banheiro w.c., sob o n.º 3-30 da Rua Conde Francisco Matarazzo; e seu respectivo terreno,
correspondente à parte do lote 6 da parte complementar da Vila Antarctica, desta cidade, cadastrado
na Prefeitura sob o n.º 3/360/32, com área de 228,00 metros quadrados, cuja metragem tem início
num ponto localizado a 18,00 metros de distância do alinhamento da Rua Conde Francisco Matarazzo,
no corredor de passagem, pertencendo à Suzana Christiane Fernandes Ávila e Outros, pelo qual terá
acesso à citada rua e, na divisa do terreno pertencente a André Carlos Fernandes Ávila, deste ponto
segue a distância de 4,00 metros até outro ponto; daí deflete à direita e segue por 1,50 metros até
outro ponto; daí deflete a direita e segue por, digo, deflete a esquerda e segue por 9,00 metros até outro
ponto, dividindo nestas três linhas com o citado corredor de servidão; daí segue a mesma reta 13,00
metros até os fundos, dividindo com o terreno pertencente a Evandre Éric Fernandes Ávila; daí deflete
à esquerda e 9,00 metros até outro ponto, fazendo aqui a linha de fundos, dividindo com a Companhia
Antarctica Paulista; daí deflete à esquerda e segue 26,00 metros, dividindo com o lote 5. Pertencente ao
Esporte Club Paulista; e finalmente deflete à esquerda e segue 7,50 metros, até o ponto de partida, onde
divide com o terreno pertencente a André Carlos Fernandes Ávila. Referido imóvel consta pertencer a
Suzana Christiane Fernandes Ávila, conforme Matrícula nº 32.072 do 2º Oficial de Registro de Imóveis
e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

18) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 34
Um terreno sem benfeitorias, localizado a 15,00 metros de distância do alinhamento da Rua Conde
Francisco Matarazzo, quarteirão 3, lado par, correspondente a parte do lote 6 da parte complementar
da Vila Antarctica, desta cidade, cadastrado na Prefeitura sob o n.º 3/620/34, com área de 131,75
metros quadrados, medindo 15,50 metros de frente e de fundos, por 8,50 metros de cada lado, da
frente aos fundos, confrontando pela frente com o corredor de servidão, pertencente à José Eduardo
Fernandes Ávila e outros; pelo lado direito, de quem da frente olha para o terreno, divide com o
terreno, pertencente à Fátima Cristina Fernandes Ávila; pelo lado esquerdo, divide com o terreno
pertencente à Evandre Éric Fernandes Ávila; e pelos fundos, divide com o lote 8, onde se localiza o
prédio nº 3-8 da mesma rua, pertencente à Antonio Alsejos. Referido imóvel consta pertencer a André
Carlos Fernandes Ávila, conforme Matrícula nº 32.074 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos
de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

19) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 33
 Um terreno sem benfeitorias, situado no lado par, quarteirão 3, da rua Conde Francisco Matarazzo,
distante 61,50 metros da rua Marcondes Salgado, correspondente a parte do lote 06 da parte
complementar da Vila Antárctica, desta cidade, cadastrado na Prefeitura  sob nº 3/620/33, com a área
de 131,75 metros quadrados, medindo 8,50 metros de frente e de fundos, por 15,50 metros de cada
lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a citada rua Conde Francisco Matarazzo;
pelo lado direito, de quem da rua olha para o terreno, divide com o lote 8, onde se localiza o prédio
nº 3-8 da mesma rua, pertencente à Antonio Alsejos; pelo lado esquerdo, divide com o corredor de
servidão, pertencente à Fátima Christina Fernandes Ávila e outros; e pelos fundos com o terreno
pertencente à José Eduardo Fernandes Ávila. Referido imóvel consta pertencer a Fátima Cristina
Ávila Casalecchi, conforme Matrícula nº 32.075 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de
Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

20) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 32
Um terreno situado no lado par, quarteirão 3, da Rua Conde Francisco Matarazzo, distante 57,50
metros da Rua General Marcondes Salgado, correspondente a parte dos lotes 6 e 7 da parte complementar
da Vila Antarctica, desta cidade, com a área de 110,50 metros quadrados, medindo 4,00 metros de
frente para a citada Rua Conde Francisco Matarazzo; pelo lado direito, de quem da referida rua olha
para o terreno, mede 31,00 metros, dividindo nos primeiros 15,50 metros com o terreno pertencente
a Fátima Christina Fernandes Ávila; pelo lado esquerdo, partindo da rua segue 22,00 metros, em direção
aos fundos, dividindo nos primeiros 18,00 metros com o terreno pertencente a Carlos F. Ávila e nos
últimos 4,00 metros com o prédio n.º 3-30 da Suzana Christiane F. Ávila; e finalmente 2,50 metros nos
fundos, dividindo com o terreno pertencente a Evandre Éric F. Ávila. Referido imóvel consta pertencer
a Fátima Cristina Ávila Casalecchi e Outros, conforme Matrícula nº 32.076 do 2º Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

21) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 03
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-58, cravado na divisa
da propriedade de Fátima Cristina Ávila  Casalecchi  com a  divisa  da  Rua  Conde  Francisco
Matarazzo, daí segue à distância de 15,50m até encontrar o marco M-59, confrontando do marco M-
58 ao marco M-59 com a propriedade de Fátima Cristina Ávila Casalecchi, daí deflete à esquerda e
segue à distância de 3,37m até encontrar o marco M-60, confrontando do marco M-59 ao marco M-
60 com a propriedade de André Carlos Fernandes Ávila, daí deflete à direita e segue à distância de
1,04m até encontrar o marco M-63, daí deflete à esquerda e segue em curva com raio de 64,00m e
desenvolvimento de 10,74m até encontrar o marco M-62, confrontando do marco M-60 ao marco
M-62 com a Área Remanescente de José Aleixo e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de
12,40m até encontrar o marco M-61, confrontando do marco M-62 ao marco M-61 com a propriedade
de Joaquim Saddi, daí deflete à direita e segue à distância de 10,00m até encontrar o marco M-58,
ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-61 ao marco M-58 com a Rua Conde
Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 154,22m², e a respectiva parte de construção com fins
residenciais, construída em alvenaria de tijolos e cobertura em telha cerâmica com área de 65,08m².
Referido imóvel consta pertencer a José Aleixo e Outros, conforme Transcrição nº 13.866 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

22) Setor 03 - Quadra 620 – Lotes 04 e 05
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-61, cravado na divisa
da propriedade de José Aleixo e Outros com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à
distância de 12,40m até encontrar o marco M-62, confrontando do marco M-61 ao marco M-62
com a propriedade de José Aleixo e Outros, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 64,00m
e desenvolvimento de 10,77m até encontrar o marco M-65, confrontando do marco M-62 ao marco
M-65 com a Área Remanescente de Ademir Lopes Correia, daí deflete à direita e segue à distância de
7,98m até encontrar o marco M-64, confrontando do marco M-65 ao marco M-64 com a propriedade
de Pedro Lot Netto, daí deflete à direita e segue à distância de 10,00m até encontrar o marco M-61,
ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-64 ao marco M-61 com a Rua Conde
Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 100,19m², e sua respectiva parte de uma construção
com fins residenciais, construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas com área de
65,08m². Referido imóvel consta pertencer a Ademir Lopes Correia, conforme Matrícula nº 96.231 do 2º
Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4437.

23) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 06
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-64, cravado na divisa
da propriedade de Ademir Lopes Correia com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue
à distância de 7,98m até encontrar o marco M-65, confrontando do marco M-64 ao marco M-65
com a propriedade de Ademir Lopes Correia, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 64,00m
e desenvolvimento de 11,25m até encontrar o marco M-67, confrontando do marco M-65 ao marco
M-67 com a Área Remanescente Pedro Lot Netto, daí deflete à direita e segue à distância de 5,40m
até encontrar o marco M-66, confrontando do marco M-67 ao marco M-66 com a propriedade de
Emilio dos Santos, daí deflete à direita e segue à distância de 11,00m até encontrar o marco M-64,
ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-66 ao marco M-64 com a Rua Conde
Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 71,68 m², e a respectiva parte de construção com fins
residenciais, construída em alvenaria de tijolos e cobertura em telhas cerâmicas com área de 21,61m².
Referido imóvel consta pertencer a Pedro Lot Netto, conforme Matrícula nº 4.308 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

24) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 08
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-66, cravado na divisa
da propriedade de Pedro Lot Netto com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à
distância de 5,40m até encontrar o marco M-67, confrontando do marco M-66 ao marco M-67 com
a propriedade de Pedro Lot Netto, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 64,00m e
desenvolvimento de 9,52m até encontrar o marco M-69, confrontando do marco M-67 ao marco M-
69 com a Área Remanescente de Emilio dos Santos, daí deflete à direita e segue à distância de 4,69m
até encontrar o marco M-68, confrontando do marco M-69 ao marco M-68 com a propriedade de
Emilio dos Santos, daí deflete à direita e segue à distância de 9,50m até encontrar o marco M-66,
ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-68 ao marco M-66 com a Rua Conde
Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 46,79 m², e sua respectiva parte de uma construção
com fins residenciais, construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas com área de
46,79m². Referido imóvel consta pertencer a Emilio dos Santos, conforme Matrícula nº 321 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4437.

25) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 09
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-68, cravado na divisa
da propriedade de Emilio dos Santos com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à
distância de 4,69m até encontrar o marco M-69, confrontando do marco M-68 ao marco M-69 com
a propriedade de Emilio dos Santos, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 64,00m e
desenvolvimento de 0,19m até encontrar o marco M-70, daí deflete à esquerda e segue à distância de
1,31m até encontrar o marco M-72, confrontando do marco M-69 ao marco M-72 com a Área
Remanescente de Emilio dos Santos, daí deflete à direita e segue à distância de 4,70m até encontrar
o marco M-71, confrontando do marco M-72 ao marco M-71 com a propriedade de Nazme Zugaib
e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 1,50m até encontrar o marco M-68, ponto inicial
da presente descrição, confrontando do marco M-71 ao marco M-68 com a Rua Conde Francisco
Matarazzo, encerrando uma área de 7,03 m², e sua respectiva parte de uma construção com fins
residenciais, construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas com área de 7,03m².
Referido imóvel consta pertencer a Emilio dos Santos, conforme Matrícula nº 32.986 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

26) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 10
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-71, cravado na divisa
da propriedade de Emilio dos Santos com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à
distância de 4,70m até encontrar o marco M-72, confrontando do marco M-71 ao marco M-72 com
a propriedade de Emilio dos Santos, daí deflete à direita e segue à distância de 22,00m até encontrar
o marco M-74, confrontando do marco M-72 ao marco M-74 com a Área Remanescente de Nazme
Zugaib e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 4,75m até encontrar o marco M-73,
confrontando do marco M-74 ao marco M-73 com a propriedade de Altair Ramiro Igepi e Outros, daí
deflete à direita e segue à distância de 22,00m até encontrar o marco M-71, ponto inicial da presente
descrição, confrontando do marco M-73 ao marco M-71 com a Rua Conde Francisco Matarazzo,
encerrando uma área de 103,93m², e sua respectiva parte de uma construção com fins comerciais,
construída em alvenaria de tijolos com área de 47,85m². Referido imóvel consta pertencer a Nazme
Zugaib e Outros, conforme Matrícula nº 23.245 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de
Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

27) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 11
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-73, cravado na divisa
da propriedade de Nazme Zugaib e Outros com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue
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à distância de 4,75m até encontrar o marco M-74, confrontando do marco M-73 ao marco M-74
com a propriedade de Nazme Zugaib e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 5,13m até
encontrar o marco M-74A, daí deflete à esquerda e segue em curva com raio de 15,00m e
desenvolvimento de 5,83m até encontrar o marco M-76A, daí deflete a esquerda e à distancia de
0,25m até encontrar o marco M-76, confrontando do marco M-74 ao marco M-76 com a Área
Remanescente de Altair Ramiro Igepi e Outros, daí defelete a direita e segue à distância de 5,97m até
encontrar o marco M-75, confrontando do marco M-76 ao marco M-75 com a propriedade de
Aldevina Bueno da Silva, daí deflete à direita e segue à distância de 11,00m até encontrar o marco M-
73, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-75 ao marco M-73 com a Rua
Conde Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 54,66 m², e sua respectiva parte de uma
construção com fins residenciais, construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas
com área de 54,66m². Referido imóvel consta pertencer a Altair Ramiro Igepi e Outros, conforme
Matrícula nº 94.060 do 2º Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se
caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

28) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 14
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-75, cravado na divisa
da propriedade de Altair Ramiro Igepi e Outros com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí
segue à distância de 5,97m até encontrar o marco M-76, confrontando do marco M-75 ao marco M-
76 com a propriedade de Altair Ramiro Igepi e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de
10,94m até encontrar o marco M-78, confrontando do marco M-76 ao marco M-78 com a Área
Remanescente de Aldevina Bueno da Silva, daí deflete à direita e segue à distância de 10,18m até
encontrar o marco M-77, confrontando do marco M-78 ao marco M-77 com a propriedade de Soraya
Jabur Lot Madureira e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 10,00m até encontrar o marco
M-75, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-77 ao marco M-75 com a Rua
Conde Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 80,77m², e a respectiva parte da construção com
fins residenciais, construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas com área de 73,39m².
Referido imóvel  consta pertencer a Aldevina Bueno da Silva, conforme Matrícula nº 8.903 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

29) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 15
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-77, cravado na divisa
da propriedade de Aldevina Bueno da Silva com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí segue à
distância de 10,18m até encontrar o marco M-78, confrontando do marco M-77 ao marco M-78 com
a propriedade de Aldevina Bueno da Silva, daí deflete à direita e segue à distância de 10,84m até
encontrar o marco M-80, confrontando do marco M-78 ao marco M-80 com a Área Remanescente de
Soraya Jabur Lot Madureira e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 14,37m até encontrar o
marco M-79, confrontando do marco M-80 ao marco M-79 com a propriedade de José Ferreiro Garcia,
daí deflete à direita e segue à distância de 10,00m até encontrar o marco M-77, ponto inicial da presente
descrição, confrontando do marco M-79 ao marco M-77 com a Rua Conde Francisco Matarazzo,
encerrando uma área de 122,73 m², e sua respectiva parte de uma construção com fins residenciais,
construída em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas com área de 91,14m². Referido imóvel
consta pertencer a Soraya Jabur Lot Madureira e Outros, conforme Matrícula nº  38.895 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

30) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 16
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-79, cravado na divisa
da propriedade de Soraya Jabur Lot Madureira e Outros com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo,
daí segue à distância de 14,37m até encontrar o marco M-80, confrontando do marco M-79 ao marco
M-80 com a propriedade de Soraya Jabur Lot Madureira e Outros, daí deflete à direita e segue à distância
de 10,94m até encontrar o marco M-83, confrontando do marco M-80 ao marco M-83 com a Área
Remanescente de José Ferreiro Garcia, daí deflete à direita e segue à distância de 18,49m até encontrar
o marco M-82, confrontando do marco M-83 ao marco M-82 com a propriedade de Alice Rodrigues
Crepaldi e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 10,00m até encontrar o marco M-79, ponto
inicial da presente descrição, confrontando do marco M-82 ao marco M-79 com a Rua Conde Francisco
Matarazzo, encerrando uma área de 164,22m², e parte de sua respectiva construção com fins residenciais,
construída em alvenaria de tijolos e cobertura em telhas cerâmicas com área de 109,23m². Referido
imóvel consta pertencer a José Ferreiro Garcia, conforme Matrícula nº 30.322 do 2º Oficial de Registro
de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

31) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 17
O prédio residencial construído em alvenaria de tijolos e coberto de telhas, com quatro cômodos, sob
n.º 1-72 da Rua Conde Francisco Matarazzo; e seu respectivo terreno, correspondente à parte do lote
18 da parte da parte complementar da Vila Antarctica, nesta cidade, cadastrado na Prefeitura sob n.º
3/620/17, com a área de 178,00 metros quadrados, medindo 8,90 metros de frente e de fundos, por
20,00 metros de cada lado, da frente aos fundos, confrontando pela frente com a referida rua Conde
Francisco Matarazzo, distante 175,00 metros  da esquina da rua General Marcondes Salgado; pelo lado
direito, de quem da via pública olha para o imóvel, e na linha dos fundos divide com parte restante
deste lote 18, onde acha-se construído o prédio nº 1-74 da mesma rua, de propriedade de Francisco
Xavier Rodrigues ou seu sucessores; e plo lado esquerdo, divide com o lote 17, onde acha-se construído
o prédio nº 2-6 ainda da mesma rua, de propriedade de Maurício de Macedo Cardoso. Referido imóvel
consta pertencer a Alice Rodrigues Crepaldi e Outros, conforme Matrícula nº 24.520 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

32) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 18
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-86, cravado na divisa
da propriedade de Alice Rodrigues Crepaldi e Outros com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo,
daí segue à distância de 20,00m até encontrar o marco M-81, daí deflete à esquerda e segue à distância
de 5,24m até encontrar o marco M-84A, confrontando do marco M-86 ao marco M-84A com a

propriedade de Alice Rodrigues Crepaldi e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 4,68m até
encontrar o marco M-84B, daí deflete à direita e segue em curva com raio de 16,00m e desenvolvimento
de 2,19m até encontrar o marco M-85, confrontando do marco M-84A ao marco M-85 com a Área
Remanescente de Alice Rodrigues Crepaldi e Outros, daí deflete a direita e segue à distância de 22,44m
até encontrar o marco M-87, confrontando do marco M-85 ao marco M-87 com a propriedade de
Cirena Brasilina Mathias Souza, daí deflete à direita e segue à distância de 1,10m até encontrar o
marco M-86, ponto inicial da presente descrição,   confrontando  do   marco  M-87  ao  marco  M-
86  com  a    Rua  Conde  Francisco  Matarazzo, encerrando uma área de 30,14m². Referido imóvel
consta pertencer a  Alice Rodrigues Crepaldi e Outros, conforme Matrícula nº 24.521 do 2º Oficial de
Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

33) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 19
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-87, cravado na divisa
da propriedade de Alice Rodrigues Crepaldi e Outros com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo,
daí segue à distância de 22,44m até encontrar o marco M-85, confrontando do marco M-87 ao marco
M-85 com a propriedade de Alice Rodrigues Crepaldi e Outros, daí deflete à direita e segue em curva com
raio de 16,00m e desenvolvimento de 24,64m até encontrar o marco M-89, daí deflete à direita e segue
à distância de 1,04m até encontrar o marco M-88, confrontando do marco M-85 ao marco M-88 com
a Área Remanescente de Cirena Brasilina Mathias Souza, daí deflete à direita e segue à distância de
10,44m até encontrar o marco M-90, confrontando do marco M-89 ao marco M-90 com a propriedade
de Iracema Tudela Rodrigues e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 20,00m até encontrar
o marco M-87, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-90 ao marco M-87 com
a Rua Conde Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 406,02 m², e sua respectiva parte de
construções com fins residenciais com área de 27,94m² e uma construção total para fins residenciais,
construídas em alvenaria de tijolos e cobertura de telhas cerâmicas com área de 98,45m². Referido
imóvel consta pertencer a Cirena Brasilina Mathias Souza, conforme Matrícula nº 43.154 do 2º Oficial
de Registro de Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4437.

34) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 20
Parte de um lote de terreno a seguir descrito: O perímetro se inicia no marco M-91, cravado na divisa da
propriedade de Iracema Tudela Rodrigues e Outros com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí
segue à distância de 7,32m até encontrar o marco M-92, confrontando do marco M-91 ao marco M-92
com a propriedade de Iracema Tudela Rodrigues e Outros, daí deflete direita e segue à distância de 0,90m
até encontrar o marco M-93, daí deflete à esquerda e segue em curva com raio de 9,00m e desenvolvimento
de 10,98m até encontrar o marco M-94, confrontando do marco M-92 ao marco M-94 com a Área
Remanescente de Iracema Tudela Rodrigues, daí deflete à direita e segue à distância de 8,50m até encontrar
o marco M-91, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-94 ao marco M-91 com a
Rua Conde Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 17,15 m². Referido imóvel consta pertencer a
Iracema Tudela Rodrigues e Outros, conforme Matrícula nº  41.327 do 2º Oficial de Registro de Imóveis
e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

35) Setor 03 - Quadra 620 – Lote 21
Parte de um lote de terreno a seguir descrito:  O perímetro se inicia no marco M-90, cravado na divisa
da propriedade de Cirena Brasilina Mathias Souza com a divisa da Rua Conde Francisco Matarazzo, daí
segue à distância de 10,44m até encontrar o marco M-88, confrontando do marco M-90 ao marco M-
88 com a propriedade de Cirena Brasilina Mathias Souza, daí deflete à direita e segue à distância de
3,25m até encontrar o marco M-92, confrontando do marco M-89 ao marco M-92 com a Área
Remanescente de Iracema Tudela Rodrigues e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 7,32m
até encontrar o marco M-91, confrontando do marco M-92 ao marco M-91 com a propriedade de
Iracema Tudela Rodrigues e Outros, daí deflete à direita e segue à distância de 1,00m até encontrar o
marco M-90, ponto inicial da presente descrição, confrontando do marco M-91 ao marco M-90 com
a Rua Conde Francisco Matarazzo, encerrando uma área de 8,88 m². Referido imóvel consta pertencer
a Iracema Tudela Rodrigues e Outros, conforme Matrícula nº 19.852 do 2º Oficial de Registro de
Imóveis e Anexos de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho  SP nº 4437.

Art. 2º As áreas descritas no artigo anterior destinam-se a execução de
realinhamento da Rua General Marcondes Salgado, parte da quadra 08, quadras 09, 10 e 11 e parte da
quadra 12, lado ímpar, e Rua Conde Franscisco Matarazzo, quadras 01,02 e 03, lado par, visando a
melhoria do sistema viário e interligação entre bairros.

Art. 3º Fica o Poder Público autorizado a invocar o caráter de urgência em
processo judicial, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei Federal n° 3.365, de 21 de junho
de 1.941, alterado pela Lei Federal nº 2.786, de 21 de maio de 1.956.

Art. 4 º As despesas com a execução do presente Decreto correrão por conta
dos recursos próprios orçamentários da Prefeitura Municipal de Bauru.

Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 03 de setembro de 2.010.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA

PREFEITO MUNICIPAL
LUIZ NUNES PEGORARO

SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
RODRIGO RIAD SAID

SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO
Registrado no Departamento de Comunicação e Documentação da Prefeitura, na mesma data.

GILMARA MEIRE DE SOUSA ARAÚJO
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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Secretaria da Administração
Renato Gragnani Barbosa da Silva

 Secretário

Seção II
Secretarias Municipais

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

DESIGNAÇÕES: A partir de 04/09/2010, portaria n.º 2029/2010, designa a servidora  ELIETE DE
FATIMA RIBEIRO CAVALCANTE,  RG nº 1.658.899, matrícula nº 21.879, na função de confiança
de Diretora da Divisão de Apoio Administrativo, conforme protocolo/e-doc nº 47097/2010;

A partir de 04/09/2010, portaria n.º 2030/2010, designa o servidor CARLOS EDUARDO
SACOMANDI,  RG nº 6.944.869, matrícula nº 13.457, na função de confiança de Diretor da Divisão
do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU),  conforme protocolo/e-doc nº 48445/2010;

A partir de 04/09/2010, portaria n.º 2031/2010, designa a servidora ADRIANA PEREIRA DA SILVA
FRANCOSO,  RG nº 19.807.823, matrícula nº 17.380, na função de confiança de Diretora da
Divisão de Unidades de Pronto Atendimento (UPA),  conforme protocolo/e-doc nº 48379/2010.

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

TORNA SEM EFEITO: PORTARIA N° 2020/2010. O Diretor de Departamento de Administração de
Pessoal, no uso de suas atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993
RESOLVE: Tornar Sem Efeito a PORTARIA N° 1560/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) LUCILA
FERNANDA CHIODI, portador (a) do RG n° 32.387.967-6, no cargo efetivo de “MERENDEIRA I”,
por não atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3 do Estatuto dos Servidores
Públicos Municipais de Bauru.

PORTARIA N° 2021/2010. O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 RESOLVE: Tornar Sem
Efeito a PORTARIA N° 1561/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) ERICA CRISTINA DE SOUZA, portador
(a) do RG n° 29.836.086-X, no cargo efetivo de “MERENDEIRA I”, por não atender dispositivos
legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bauru.

PORTARIA N° 2022/2010. O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 RESOLVE: Tornar Sem
Efeito a PORTARIA N° 1265/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) JULIANO TADEU SIMIONATO,
portador (a) do RG n° 27.441.653-0, no cargo efetivo de “MOTORISTA I”, por não atender
dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Bauru.

PORTARIA N° 2023/2010. O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 RESOLVE: Tornar Sem
Efeito a PORTARIA N° 1565/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) CARLOS TADEU RUIZ, portador (a) do
RG n° 9.282.346-4, no cargo efetivo de “MOTORISTA I”, por não atender dispositivos legais, de
acordo com o art. 40, parágrafo 3 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Bauru.

PORTARIA N° 2024/2010. O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 RESOLVE: Tornar Sem
Efeito a PORTARIA N° 1470/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) TATIANE TESTA FERRARI, portador
(a) do RG n° 33.809.447-7, no cargo efetivo de “PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL I”, por não
atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Bauru.

PORTARIA N° 2025/2010. O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 RESOLVE: Tornar Sem
Efeito a PORTARIA N° 1795/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) ANGELA MARIA DE PAULA KRUZE,
portador (a) do RG n° 9.061.163-9, no cargo efetivo de “PROFESSOR DE ENSINO INFANTIL I”,
por não atender os pré-requisitos exigidos no edital.

PORTARIA N° 2026/2010. O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 RESOLVE: Tornar Sem
Efeito a PORTARIA N° 1273/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) CARLOS ALBERTO DOS REIS,
portador (a) do RG n° 20.063.807, no cargo efetivo de “SERVENTE DE LIMPEZA I”, por não
atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Bauru.

PORTARIA N° 2027/2010. O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 RESOLVE: Tornar Sem
Efeito a PORTARIA N° 1564/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) MARCIA MARIA DE ANDRADE,
portador (a) do RG n° 25.354.675-8, no cargo efetivo de “SERVENTE DE LIMPEZA I”, por não
atender dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3 do Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais de Bauru.

PORTARIA N° 2028/2010. O Diretor de Departamento de Administração de Pessoal, no uso de suas
atribuições legais, que confere com o Decreto 6664 de 22 de julho de 1993 RESOLVE: Tornar Sem
Efeito a PORTARIA N° 1276/2010 que nomeou o (a) Sr. (a) JOAO DOMIS DE ARAUJO, portador
(a) do RG n° 14.668.570, no cargo efetivo de “SERVENTE DE PEDREIRO”, por não atender
dispositivos legais, de acordo com o art. 40, parágrafo 3 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
de Bauru.

Secretaria de Economia e Finanças
Marcos  Roberto da  Costa Garcia

Secretário

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA  ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS IMOBILIÁRIAS

      DIRETOR: FRANCISCO JOÃO DE AMORIM

Notificamos o contribuinte abaixo relacionado quanto aos procedimentos efetuados:
Proc. 35776/10 – Claúdio Alberto de Carvalho.

Processo DEFERIDO:
Proc. 30938/10 – Antonio Pires Mendes;
Proc. 32511/10 – Nilcéia Ribeiro de Souza.

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos da cláusula 3ª do respectivo Termos de
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do Código
Tributário Nacional,prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos Termos da Legislação vigente:

Proc. 35480/06 no Termo 65480/06 – Maria Aparecida Domingos dos Passos;
Proc. 12847/97 reparcelamento 22598/05 – Lourdes Martins Almeida;
Proc. 12060/08 – Eliza de Fátima de Andrade Silva;
Proc. 44572/08 – Antonio Abílio da Silva;
Proc. 27016/09 – José de Souza Gomes;
Proc. 41177/06 – Ademir Marques de Souza;
Proc. 38071/06 – Alessandra Augusta de Souza Carvalho;
Proc. 34426/04 – Adeilda Martins Campos;
Proc. 21203/07 – Antonio Horni Filho;
Proc. 26298/07 – Sandra Aparecida da Silva;
Proc. 21452/08 – Osvaldo Adão Vaz;
Proc. 49423/08(processo do pedido 32004/10) – Nilda Luzia Serico.

Informamos a contribuinte abaixo relacionada que o processo de parcelamento 38661/02 encontra-
se ajuizado, não podendo ser cancelado. Portanto sugerimos pelo reparcelamento de acordo com o
decreto 10645/08, Artigos 264, 265 e 268. Favor comparecer à divisão de dívida ativa, dentro de 30
(trinta) dias, a contar  da Publicação desta, sito a Praça das Cerejeiras, 1-59 para efetuar o devido
reparcelamento.

Proc. do pedido 32004/10 – Nilda Luzia Serico.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam ao POUPATEMPO, sito à Av.
Nações Unidas, nº 4-44, esquina com a Rua Inconfidência - Centro da Cidade - no prazo de 30(trinta)
dias a contar da publicação desta, a fim de promover a regularização dos procedimentos administrativos
indicados, sendo que o não atendimento implicará na cobrança executiva dos mesmos, independentemente
de prévio aviso ou notificação conforme artigo 270 do Decreto Municipal 10645/08.

Proc. 22355/05 – José dos Reis.

DEPARTAMENTO DE DÍVIDA  ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS
DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECEITAS MOBILIÁRIAS

DIRETORA: CARLA GIOVANA MENDES SPINOLA

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado(s) da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos da cláusula 3ª do respectivo Termos de
Parcelamento combinado com o Artigo 270 do Decreto Municipal nº 10645/08.
Os valores pagos foram compensados nos valores da dívida original conforme dispõe do artigo 163 do Código
Tributário Nacional,prosseguindo-se na cobrança do saldo devedor nos Termos da Legislação vigente:

Proc. 46980/05 – Auricir Com. Serv. Telecomunicações Ltda.
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DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

DEPARTAMENTO FINANCEIRO

PROCESSO NOME VALOR
43474/2009 CGMP CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGTO R$ 283,41
53498/2007 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 7.000,28
53498/2007 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 1.788,75
53498/2007 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 15.640,36
53498/2007 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO - ACAÊ R$ 2.683,13
51511/2007 CASA DO GAROTO ABRIGO FEMININO R$ 4.020,70
51511/2007 CASA DO GAROTO ABRIGO MASCULINO R$ 11.526,47
53495/2007 CASA DO GAROTO CCCRI R$ 754,65
53495/2007 CASA DO GAROTO CCIJ R$ 29.014,12
53495/2007 CASA DO GAROTO CCJ R$ 3.577,50
53495/2007 CASA DO GAROTO PTR R$ 3.650,33
53495/2007 CASA DO GAROTO 1° EMPREGO R$ 2.433,56
51530/2007 CARITAS DIOCESANA DE BAURU  - CENTRO OR. P/TRA R$ 5.490,45
49667/2007 CASA DA ESPERANÇA – CCCRI R$ 1.006,20
51640/2007 CENTRO COMUNIT ASSIST E EDUC ANIBAL DIFRÂNCIA R$ 5.490,45
53491/2007 FUNDAÇÃO TOLEDO JARAGUA PAA R$ 5.490,45
53491/2007 FUNDAÇÃO TOLEDO REAL PAA R$ 5.490,45
52524/2007 INSTITUTO DAS APOST DO SAG CORAÇÃO DE JESUS R$ 5.490,45
52524/2007 INSTITUTO DAS APOST DO SAG CORAÇÃO DE JESUS R$ 1.509,30
52524/2007 INSTITUTO DAS APOST DO SAG CORAÇÃO DE JESUS R$ 3.547,80
51532/2007 LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO R$ 1.006,20
51532/2007 LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO R$ 1.478,25
30807/2009 CRECHE BERÇÁRIO SÃO JUDAS TADEU E SÃO DIMAS R$ 17.377,20
30807/2009 CRECHE DE ASSISTÊNCIA  A NOSSA CRIANÇA R$ 9.963,00
30807/2009 CRECHE EVANGELICA BOM PASTOR R$ 9.050,40
53498/2007 ASSOCIAÇÃO COMUNID  EM AÇÃO ÊXODO - JARAGUA R$ 3.768,75
53498/2007 ASSOCIAÇÃO COMUNID  EM AÇÃO ÊXODO – A ALEGRE R$ 2.512,50
1575/2008 ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANA R$ 2.512,50
53495/2007 CASA DO GAROTO R$ 5.025,00
51532/2007 LAR ESCOLA RAFAEL MAURÍCIO R$ 2.512,50
53498/2007 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE EM AÇÃO ÊXODO – ACAÊ R$ 3.600,00
53495/2007 CASA DO GAROTO R$ 2.450,00
53498/2007 ASSOCIAÇÃO COMUNIDADE AÇÃO EM ÊXODO - ACAÊ R$ 1.336,72
53495/2007 CASA DO GAROTO DOS PADRES ROGACIONISTAS R$ 3.159,52

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

PORTARIA Nº 05/2010 - SE

DESIGNA  COMISSÃO PARA O CONCURSO DE REMOÇÃO 2010 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

A Secretária Municipal da Educação de Bauru, fazendo uso de suas atribuições e competências,
DESIGNA  Comissão para Concurso de Remoção com os seguintes membros:

MEMBROS
ADRIANA REGINA ANTUNES TAVARES
CLAUDIA REGINA  MATAS LOPES
CRISTIANE MEIRE OLIVEIRA HARADA
DENISE MARTINS PEREIRA
DENISE DOS SANTOS ROSA RAMIREZ
ELISABETE APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA
KATIA DE ABREU FONSECA
LANE MARY FAULIN GAMBA
MARILENE FRANCO DE SOUZA
MARTA MARIA TOLEDO TEIXEIRA EVANGELISTA
NEIDE TAMIÃO CRAVEIRO
REGINA MARIA PACHECO
RITA DE CÁSSIA MOTA FRANCO
ROSÂNGELA APARECIDA ZAGO TIRAPELLI
ROSÂNGELA REDONDO RIBEIRO
SANDRA ANGELO RODRIGUES
SILVANA DE GRAVA CHERMONT
SOLANGE APARECIDA BORGES MARTINS
TEREZINHA LUCIA FURQUIM  GUSMÃO.

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária

Sob a coordenação das Diretoras de Divisão:  de Ensino Fundamental, Simone  Teresa
Teixeira Cassitas; de Educação Especial, Marcia Magoga Cabete; de Educação de Jovens e Adultos,
Maria  Therezinha  Machado Bonora e de Educação Infantil, Sonia Arão Ribeiro.

Bauru, 03 de setembro de 2010.
Vera Mariza Regino Casério

Secretária Municipal de Educação

EDITAL DE CONCURSO DE REMOÇÃO 2010

A Secretaria Municipal da Educação torna público, conforme prescreve o capítulo IV do Estatuto do
Magistério Municipal, (Lei 2636 de 30 de dezembro de 1985), os seguintes concursos para os
integrantes do Quadro do Magistério Municipal:

- Concurso de Remoção para Diretores de Escola de Ensino Infantil e Fundamental;
- Concurso de Remoção para Professores de Educação Infantil I e II
- Concurso de Remoção para Professores de Ensino Fundamental I, II e III;
- Concurso de Remoção para Professores de Educação de Jovens e Adultos I e II;
- Concurso de Remoção para Professores de Educação Especial I e II.

1. DA REMOÇÃO

1.1 A Remoção dos integrantes do Quadro do Magistério Municipal  processar-se-á por permuta e por
títulos acrescidos ao tempo de efetivo exercício no cargo do qual deseja se remover, na
Rede de Ensino Municipal;
1.2 A remoção por permuta para o Departamento de Educação Infantil, Departamento de Unidades
Escolares: Divisões de Ensino Fundamental, Especial  e Jovens e Adultos será realizada no dia 30/11/
2010 das 8h às 18h, na Secretaria  da Educação;
1.3 O requerimento deverá ser preenchido no ato da permuta, com o comparecimento dos interessados
e encaminhados para a Senhora Secretária de Educação.

1.4  A remoção por permuta poderá ser realizada:

1.4.1 Entre os Diretores das Escolas de Educação Infantil;
1.4.2 Entre os Diretores das Escolas de Ensino Fundamental;
1.4.3 Entre os Professores de Educação Infantil I e II;
1.4.4 Entre os Professores de Ensino Fundamental I e II;
1.4.5 Entre os Professores Ensino Fundamental III da mesma disciplina;
1.4.6 Entre os Professores de Educação Especial I e II;
1.4.7 Entre os Professores Educação de Jovens e Adultos I e II.

1.5.   A remoção por títulos e tempo de serviço será realizada:

1.5.1 Para os Diretores de Escolas de Educação Infantil;
1.5.2 Para os Diretores de Escolas de Ensino Fundamental;
1.5.3 Para os Professores de Educação Infantil I e II;
1.5.4 Para os Professores Ensino Fundamental I, II e III;
1.5.5 Para os Professores Educação Especial I e II;
1.5.6 Para os Professores de  Educação de Jovens e Adultos I e II.

1.6. A Remoção por títulos e tempo de serviço dos profissionais integrantes do      Quadro do
Magistério Municipal – Departamento de Educação Infantil, Departamento de Unidades Escolares:
Divisões de Ensino Fundamental, Educação Especial e Jovens e Adultos,  obedecerá ao cronograma
próprio, anexo.

2. DA INSCRIÇÃO

2.1. As inscrições para remoção ocorrerão nos dias 19, 20 e 21 de outubro das 8h às 18h,
na Secretaria Municipal da Educação, Rua Padre João, 8-48 – Vila Régis, com a retirada do tempo de
serviço e entrega dos títulos.
2.2. Para inscrever-se o candidato deverá apresentar o tempo de efetivo exercício no cargo de
lotação no Magistério Municipal, do qual deseja se remover. O mesmo deverá ser solicitado na
Secretaria da Educação e expedido pelo Departamento de Administração de Pessoal discriminado por
Divisão de Ensino, contado até 31 de agosto de 2010 e cópia de Diplomas, Certificados e
Títulos, juntamente com os originais que serão devolvidos após a conferência.

2.3. O tempo de serviço deverá ser solicitado pelos interessados em ofício único da Unidade Escolar
a ser protocolado nos dias 21, 22 e 23/09/2010 das 8h às 12h e das 13h às 18h, na Secretaria
Municipal da Educação (nos respectivos Departamentos).

3. DAS VAGAS E CLASSIFICAÇÃO

3.1 - As vagas iniciais e a classificação dos candidatos serão publicadas dia 23/11/2010, pelo Diário
Oficial do Município, cabendo recurso até o dia 26/11/2010;

3.2 -  A nova classificação será publicada no dia 30/11/2010.

4.       DA CLASSIFICAÇÃO

4.1. Para efeito de classificação aos títulos apresentados pelos candidatos, serão aferidos pontos, como segue:

I .  TÍTULOS:
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a) Doutorado = 8,0 (oito pontos);
b)  Mestrado  = 6,0 (seis pontos);
c) Curso  de especialização (Lato Sensu) nível de pós-graduação em área afim  = 2,0 (dois pontos)
d) Curso de Especialização acima de 200 horas em área afim = 1,0 (um ponto) realizado nos últimos 3 anos
e) Diploma em Curso de Pedagogia Licenciatura (2 habilitações)  1,0 (um ponto), a partir da 3ª
habilitação no diploma 0,20  por habilitação;
f) Diploma em Curso Superior em área afim à Educação (Licenciatura) = 0,50 (meio ponto) cada;
g)  Diploma em curso superior em área afim à Educação (Bacharel) = 0,30 pontos
h)  Diploma de Curso Superior em área não relacionada à Educação = 0,25 pontos.

II.  CURSOS E TREINAMENTOS NAS ÁREAS
a)  Certificados de Cursos de atualização Pedagógica expedidos nos últimos 03 (três) anos a contar de
31/08/07 até 31/08/10; serão considerados válidos observando-se a aglutinação das horas até perfazer
um total de 30 (trinta) horas = 0,10  pontos a cada 30 horas.

b) Certificados de Cursos, oficinas e palestras ministradas na Rede Municipal e/ou Estadual e Instituições
de Ensino Privado, nos últimos 03 anos com carga horária:
 - 30 horas ou mais = 0,50 pontos;
 - 05 a 29 horas = 0,25 pontos;
 - 01 a 04 horas = 0,15 pontos.
c) Certificados de Cursos  de Línguas e/ou LIBRAS com carga horária igual ou superior a 120 horas =
0,10 por certificado.
d) Certificados de Cursos de Informática com carga horária de:
 - 30h = 0,05 pontos.
- carga horária igual ou superior a 120 horas = 0,10 pontos por certificado  (realizados nos últimos 3 anos);
e) Certificados de Apresentação de Trabalho Científico em Congressos e Seminários nas     modalidades:
 - Comunicação Oral - 0,50 (meio ponto). Por Tema/Título.
 - apresentação de Pôster = 0,30 por Tema/Título.

OBS: Tempo de efetivo exercício no cargo de lotação do qual deseja se remover do Magistério
na Rede Municipal de Ensino, expedido pelo Departamento de Administração de Pessoal, contado
até a data limite de 31 de agosto de 2010 = 0,1 (um décimo por mês).

5.     DA ESCOLHA
5.1. A escolha das vagas obedecerá a ordem de classificação e será realizada conforme cronograma anexo.

6.     DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O concurso de remoção antecederá sempre o de ingresso;
6.2. O tempo de carência entre uma permuta e outra será de 03 (três) anos conforme o Estatuto do
Magistério Municipal, artigo 33, parágrafo único;
6.3.  A inscrição e a escolha para remoção por títulos e por permuta poderá ser feita por procuração
(com firma reconhecida),  desde que o  procurador não seja Servidor Público Municipal, conforme Lei
3781/94, art. 15 inciso XVI;

6.4. A vaga será considerada escolhida pela aposição da assinatura do candidato ou de seu
procurador em documento próprio, sendo-lhe vedada a desistência após o ato da assinatura;
6.5. Em caso de empate serão usados  os  seguintes  critérios para o desempate:
6.5.1. Maior tempo de exercício no cargo de lotação, do qual deseja se remover, na carreira do
Magistério Municipal;
6.5.2. Maior média na última Avaliação de Desempenho;
6.5.3. Maior tempo de serviço público municipal;
6.5.4. Maior idade.

6.6. Os horários e datas determinados neste edital deverão ser respeitados.  O não cumprimento
acarretará a perda da participação no Concurso de Remoção;

6.7. Casos omissos ou duvidosos que não constam do edital serão decididos pela    Comissão de
Remoção do Referido Concurso.

Bauru,  03 de setembro de 2010.
Vera Mariza Regino Casério

Secretária Municipal da Educação
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Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário
Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 - Fone: 3235-1038

Horário de Atendimento – de Segunda à Sexta Feira das 8:00 às 12:00 H e das 14:00 às 18:00 H

INTERNET:     E-mail: meio_ambiente@bauru.sp.gov.br
ARBORIZAÇÃO URBANA

ATENÇÃO
· A substituição ou a supressão de árvores só poderá ser realizada após a publicação do deferimento (autorização) no
Diário Oficial sob pena de multa de R$ 500,00 prevista no artigo 56 do Decreto 6.514/2008.

Secretaria de Esportes e Lazer
José Carlos de Souza Pereira

Secretário

· Para solicitar a autorização procure o Poupatempo com comprovante de propriedade
do imóvel conforme Lei n.o 4.368/99.
· As despesas com a substituição ou a supressão, ficarão a cargo do requerente.
· Após a publicação do deferimento no Diário Oficial, terá o requerente o prazo de 30
(trinta) dias para efetuar o corte e de 15 (quinze) dias a partir daí, para plantar uma árvore (art. 34 da Lei n.o 4.714/01).
· As mudas deverão ter altura igual ou superior a 1,50 metro e serem plantadas com
tutor e estarem protegidas com gradil (parágrafo único do art. 1.o do Decreto n.o 8.806/00);

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA:
Sob rede de iluminação pública: árvores de pequeno porte e arbustos.
Ex: Flamboyanzinho, Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, Pitanga,
Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, Goiabeira, Marolo, Chupa-
ferro, Guaçatonga, Grumixama, Candeia, Urucum, Pimenta-de-macaco, Grevílea-anã, Escova-de-garrafa, Caliandra, Lixa,
Tiborna, Sangra d’ água e Falsa-murta
Oposto à rede de iluminação pública: árvores de médio porte.
Ex: Quaresmeira, Resedá Gigante, Falso-chorão, Unha-de-vaca, Tarumã, Aleluia, Pau-cigarra, Guatambu, Ipê-rosa, Alecrim-
de-Campinas, Cássia, Capixingui, Ipê-amarelo, Manacá-da-Serra, Aroeira-pimenteira, Carobinha, Jacarandá-mimoso, Cabreúva,
Pau-brasil, Aldrago, Jamboroxo, Sucupira-roxa e Oiti.

   DZB - DEPARTAMENTO  ZOO BOTÂNICO

EDITAL

“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste intimar
o Senhor GUSTAVO ANDRÉ DE CAMPOS, residente e domiciliado a Rua: General Marconbdes
Salgado n° 17-71, Apto. 24 – Vila Cardia, de que contra ele fora lavrado o Auto de Infração Ambiental
nº 072-B, resultante do Processo nº 24691/10, com relação à poda drástica em 01(uma) espécime
arbórea denominada Falso-chorão, localizada na Rua Panamá nº 4-74 – Jardim Eugênia, infringindo
o disposto no Artigo 56 do Decreto Federal nº 6514/08. Informo que o autuado deverá apresentar
defesa(recurso) junto ao Poupatempo”.

REITERAÇÃO DE PROCESSOS DE  SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:
PROCESSOS DEFERIDOS: VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO P/ SUBSTITUIÇÃO DE

CONTRATO Nº 6.067/10 – PROCESSO Nº 22.049/10 – Ap. 44.929/09 (capa) – CONTRATANTE:-
Município de Bauru – CONTRATADA:- EMPRESA TURCHIELLO & FERREIRA LTDA.. –
OBJETO:- A CONTRATADA, por força do presente instrumento, obriga-se nos termos de sua
proposta devidamente anexada a este, a fornecer ao CONTRATANTE 04 (QUATRO) ROÇADEIRAS
LATERAIS, também descritos no Anexo II e IX do Processo nº 44.929/09. – VALOR TOTAL: R$
4.849,00  MODALIDADE - Pregão Eletrônico nº 059/10- PROPONENTES: 15 - ASSINATURA:-
11/08/2.010
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ÁRVORE(S), APÓS
05 DIAS ÚTEIS:

PROCESSO: 16222/10
INTERESSADO(A): Eduardo Ferreira Cardoso
ENDEREÇO: Rua: Dr. Paulo Vale n° 2-112 – Jardim América
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(uma) Canela localizada a direita do Imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROCESSO: 20666/10
INTERESSADO(A): Lourdes Terezinha Martins Moreira
ENDEREÇO:  Rua Joaquim da Silva Martha com Av. Octávio Pinheiro Brizolla – Vila Universitária
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S):  01(um) Chapéu de Sol localizado na lateral do Imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROTOCOLO: 42086/10
INTERESSADO(A): Julio Fernandes da Silva
ENDEREÇO: Rua Manoel Bento da Cruz  N° 2-39 – Vila Santo Antonio.
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(uma) árvore não identificada localizada ao centro do imóvel.
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

PROCESSO: 6922/10
INTERESSADO(A): Armando Yutaka Yoshiura
ENDEREÇO:  Rua Capitão. Gomes Duarte n° 16-49 – Jardim Panorama
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S):  01(uma) Sibipiruna localizada ao centro do Imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:
PROCESSO DEFERIDO: VÁLIDA COMO AUTORIZAÇÃO P/ SUBSTITUIÇÃO DE
ÁRVORE(S), APÓS 05 DIAS ÚTEIS:

PROCESSO: 35182/10
INTERESSADO(A): Acelina Aparecida de Moura Ortega
ENDEREÇO: Rua Francisco Alves nº 11-25 – Parque União
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(uma) Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

PROCESSO: 33861/10
INTERESSADO(A): João Vanderlei Saggioro
ENDEREÇO: Rua Espirito Santo nº 5-48 – Jardim Coralina
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(uma) Sibipiruna localizada a direita do imóvel
                                               01(um) Flamboyant localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02(duas) árvores de médio porte

PROCESSO: 37872/10
INTERESSADO(A): Sonia Aparecida Osti Colaço
ENDEREÇO: Avenida Cruzeiro do Sul nº 2-59 – Vila Cardia
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(um) Chapéu de sol localizado a direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

PROCESSO: 31830/10
INTERESSADO(A): Helena Maria Sebastião Ferreira
ENDEREÇO: Rua Boa Esperança nº 3-54 – Vila Seabra
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(um) Alfeneiro localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

PROCESSO: 35326/10
INTERESSADO(A): Angelo Maldonado
ENDEREÇO: Rua São Lorenço nº 10-8 – Vila Seabra
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(uma) Falsa-murta localizada na lateral do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

PROCESSO: 21575/10
INTERESSADO(A): Marisa Romangnolli
ENDEREÇO: Rua D’annuncio Cammarosano nº 7-49 – Vila Rocha
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(um) Fícus localizado a esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROCESSO: 29960/10
INTERESSADO(A): Ana Alice Medeiros da Silva
ENDEREÇO: Rua Luiz Bassoto nº 1-19 – Jardim Marambá
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 02(duas) Canelinhas localizadas a esquerda e a direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02(duas) árvores de médio porte

PROCESSO (recurso): 33408/10
INTERESSADO(A): Pedro Offerni
ENDEREÇO: Avenida Cruzeiro do Sul nº 2-49 – Vila Cardia
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(um) Oiti localizado a direita do imóvel

SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

PROCESSO: 32373/10
INTERESSADO(A): Antonio Sanches
ENDEREÇO: Rua Padre Nóbrega esquina com Silva Jardim – Jardim Bela Vista
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 02(dois) Cahpéus de sol localizados na lateral do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02(duas) árvores de pequeno porte

PROCESSO: 29957/10
INTERESSADO(A): Ana Alice Medeiros da Silva
ENDEREÇO: Rua Bernardino Tranchesi nº 3-20 – Jardim Cruzeiro do Sul
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 02(duas) Palmeiras-imperial localizadas a direita e esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 02(duas) árvores de pequeno porte

PROCESSO: 32935/10
INTERESSADO(A): Austin Fernandes Bogalho
ENDEREÇO: Rua Padre Nóbrega nº 8-84 – Jardim Bela Vista
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(um) Chapéu de sol localizado a direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROCESSO: 30750/10
INTERESSADO(A): Carlos Roberto Manzato
ENDEREÇO: Rua Nicola  Avalone nº 5-38 – Vila Quaggio
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(um) Jambolão localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROCESSO: 35073/10
INTERESSADO(A): Elias Miguel Martins
ENDEREÇO: Rua Alto Purus nº 9-55 – Vila Camargo
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(um) Chapéu de sol localizado a esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROCESSO: 30165/10
INTERESSADO(A): José Riguette
ENDEREÇO: Rua Santo Antonio nº 20-40 – Jardim Bela Vista
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(uma) Canelinha localizada a esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de pequeno porte

PROCESSO: 32923/10
INTERESSADO(A): Silvana Lopes Crepaldi da Silva
ENDEREÇO: Rua Santa Rita nº 3-25 – Vila Camargo
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(uma) Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROCESSO: 33106/10
INTERESSADO(A): Marcelo José de Freitas
ENDEREÇO: Rua Constituição nº 8-39 – Bairro Higienópolis
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S): 01(uma) Canelinha localizada a direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROCESSO: 37935/10
INTERESSADO(A): MRV Engenharia e Participações S/A
ENDEREÇO: Rua Maceió, quadra 04 – Vila Cardia
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S):  01(uma) Cássia localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01(uma) árvore de médio porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S)

PROCESSO: 31030/10
INTERESSADO(A): Nelmar Fernandes de Uzeda Luna
ENDEREÇO: Rua Piauí nº 6-38 – Vila Cardia
ESPÉCIE(S) INDEFERIDA(S): 01(um) Falso-chorão localizado a direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:

- ampliação do canteiro, responsabilidade do proprietário do imóvel

PROCESSO: 27972/10
INTERESSADO(A): Rosa Missui kuwazuru Vieira
ENDEREÇO: Rua Olmes Berriel nº 8-21 – Vila Santa Terezinha
ESPÉCIE(S) INDEFERIDA(S): 01(um) Jatobá localizado a direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:

 - ampliação do canteiro, responsabilidade do proprietário do imóvel

PROCESSO: 32941/10
INTERESSADO(A): Luiz Vicente Moschim
ENDEREÇO: Rua Benedito Moreira Pinto nº 2-22 – Jardim Panorama
ESPÉCIE(S) INDEFERIDA(S): 01(um) Oiti localizado a esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:

 - podas de lmpeza e levantamento de copa a ser executado pela Secretaria
 - ampliação do canteiro, responsabilidade do proprietário do iimóvel
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PROCESSO: 29670/10
INTERESSADO(A): Patricia de Agostinho Talon
ENDEREÇO: Rua Luis Aleixo nº 1-55 – Bairro Higienópolis
ESPÉCIE(S) INDEFERIDA(S): 01(um) Oiti localizado a esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:

 - poda de lmpeza a ser executado pela Secretaria

PROCESSO: 30281/10
INTERESSADO(A): Hermes Luiz Bolinelli
ENDEREÇO: Rua Beiruth nº 8-35 – Vila Seabra
ESPÉCIE(S) INDEFERIDA(S): 01(uma) Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:

 - poda de lmpeza a ser executado pela Secretaria

PROCESSO(recurso): 28413/10
INTERESSADO(A): Welington José Rodrigues
ENDEREÇO: Rua D’annuncio Cammrosano nº 6-55 – Vila Paraiso
ESPÉCIE(S) INDEFERIDA(S): 02(dois) Oitis localizados a direita e ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:

 - podas de lmpeza e reparo de danos a ser executado pela Secretaria
 - ampliação do canteiro, responsabilidade do proprietário do iimóvel

PROCESSO: 30674/10
INTERESSADO(A): Isabel Luzia da Silva
ENDEREÇO: Rua Alto Juruá nº 9-47 – Vila Camargo
ESPÉCIE(S) INDEFERIDA(S): 01(um) Chapéu de sol localizado ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:

 - podas de lmpeza e levantamento de copa a ser executado pela Secretaria

PROCESSO(S) PARCIALMENTE DEFERIDO(S): Válido com autorização somente para
espécie discriminada, após 05(cinco) dias úteis.

PROCESSO: 35546/10
INTERESSADO(A): Domingos Rapucci
ENDEREÇO: Rua Padre Nóbrega nº 20-104 – Vila Seabra
ESPÉCIE(S) DEFERIDA(S):   01(um) Chapéu de sol localizado a direita do imóvel
SUBSTITUIR POR:  01(uma)  árvore de médio porte
ESPÉCIE(S) INDEFERIDA(S):   01(um) Chapéu de sol localizado a esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
- podas de limpeza e levantamento de copa a ser  executado pela Secretaria

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
Processo:- 25049/10 – Auto de Infração nº 084-B
Interessado (a):- Antonio dos Santos

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

Secretário

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
47353/08 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
 4918/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
22187/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
47666/09 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
47672/09 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
19103/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
19134/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
18444/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
18212/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
19139/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
19132/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
19125/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
19144/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
46535/09 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
12305/10 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
6245/10 ANTONIO BARBOSA NOBRE JUNIOR 04988-E1
39120/10 MEZZANI MASSAS ALIMENTICIAS LTDA  9315-E1
39123/10 CONFRARIA FERNANDES LTDA  6985-E1

39600/10 M.A. DA SILVA CAFÉ – ME  6533-E1
39462/10 CRISTIANO DANZIGER – ME 04558-E1
39233/10 SERGIO DUARTE FURTADO – ME 7586-E1
39147/10 CRISTIANO DANZIGER – ME 6208-E1
39227/10 LIVORATTI E BROLEZE LTDA – ME 1089-E1-C1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTEDE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
4534/10 CAMAROTO MINI MERCADO LTDA ME 30 3339/E1

COMUNICAÇAO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
22127/10 F. S. FAST BAURU COMESTIVEIS LTDA – EPP 4019-E1
10482/10 VANESSA DANIELLE DOS SANTOS LIMA 4551-E1
20852/10 TEREZA CAMARGO DA SILVA BAURU ME 4633/E1
20847/10 TEREZA CAMARGO DA SILVA BAURU ME 4627-E1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
46535/09 TOMIE ONO SHIMOKAWA 5011-C1
12305/10 OLIVEIRA E OLIVEIRA PANIFICADORA LTDA ME 1519-E1-C1
6909/10 ANTONIO CARLOS MARQUES EVENTOS – ME 0171-E1-C1

RECURSO INDEFERIDO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
2167/10 JOSE ARNALDO DA SILVA 1417-E1-C1

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 39682/10
INTERESSADO M.S. COMÉRCIO E ACESSÓRIOS E ESTÉTICA CANINA LTDA-ME
REQUERENTE TAYANE MIZUHIRA MAGRO
CPF 226.025.968-50
CRF SP 24.700

ASSUNÇÃO DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 27691/08
INTERESSADO YOSHIMURA E SOUZA LTDA - EPP
REQUERENTE FABIO LEONARDO MORA
CPF 286.483.458-80
CRF SP 39.747

PROCESSO 27691/08
INTERESSADO YOSHIMURA E SOUZA LTDA - EPP
REQUERENTE DANIEL SOUZA LUIZ SILVA
CPF 170.611.018-90
CRF SP 53965

BAIXA DE CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 9018/00
INTERESSADO ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PORTUGUESA DE BAURU
REQUERENTE FERNANDA MAXIMINO
CPF 311.852.018-31
CRF 42.522

AUTORIZAÇÃO VS 14/10

A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE COLETIVA, HELOISA FERRARI LOMBARDI,
COMUNICA QUE O ESTABELECIMENTO ABAIXO RELACIONADO FOI AUTORIZADO A
PRESTAR OS SEGUINTES SERVIÇOS FARMACEUTICOS DE  ACORDO COM RDC 44/09:
1 – perfuração do lóbulo auricolar
2 – aplicação de injetável
3 – aferição de pressão arterial
4 – aferição de glicemia capilar
5 – aferição de temperatura corporal

PROCESSO 27691/08
RAZÃO SOCIAL YOSHIMURA E SOUZA LTDA - EPP
ENDEREÇO RUA RIO BRANCO 20-40 LOJA 07
CNPJ 53.877/0001-42
RESPONSÁVEL

TÉCNICO SOLANGE AKEMI YOSHIMURA
CRF 25.552

ERRATAS:

PUBLICADO EM D.O. EM 28/08/2010

ONDE SE LÊ:
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AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
32741/09 OLIVEIRA & MENEGHETTI BAURU LTDA 3810 E-1

LEIA-SE:

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
32741/09 OLIVEIRA & MENEGHETTI BAURU LTDA 90 3810 E-1

ONDE SE LÊ:

ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

PROCESSO 37548/10
INTERESSADO STAR VISION PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
REQUERENTE PATRICIA DE SOUZA PERETTI
CPF 288.770.058-82
COREN 0101297

LEIA-SE :
ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:

PROCESSO 37548/10
INTERESSADO STAR VISION PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS LTDA
REQUERENTE PATRICIA DE SOUZA PERETTI
CPF 288.770.058-82
COREN 0101297

CONVÊNIO Nº 1.237/10 – PROCESSO Nº 27.448/2.005 - CONVENENTE:- Município de Bauru –
CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PESSOA COM AIDS DE BAURU – SAPAB -
OBJETO: O presente convênio tem por objeto a participação da CONVENIADA no Programa de
Parceria e Assistência à Saúde do MUNICÍPIO, mediante a instituição e manutenção de Casa de Apoio
para Adulto Tipo 01, destinadas às pessoas vivendo com HIV/Aids, nos termos da Portaria n°1.824/
04, do Ministério da Saúde, devidamente encaminhadas pelo Serviço de Referência em HIV/Aids do
SUS, pertencente à Secretaria Municipal de Saúde, operantes no Município de Bauru, conforme
discriminado expressamente no Plano de Trabalho de Casa de Apoio para Adulto vivendo com HIV/
Aids, elaborado anualmente pela CONVENIADA, devidamente aprovado no Conselho Municipal de
Saúde, desenvolvido no MUNICÍPIO, devidamente encartado nos autos do processo administrativo
n° 27.448/2005 e que integra, para todos os fins, o presente convênio. PRAZO: 12 meses– VALOR
TOTAL: R$ 38.400,00 - ASSINATURA:- 26/08/2.009.

Seção III
Editais

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º
196/10 - Processo n.º 25549/10 – Modalidade: Convite nº 020/10 –Tipo Menor Preço Global –
Objeto: CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURIDICA PARA REALIZAR PINTURA
INTERNA E EXTERNA NO ALMOXARIFADO CENTRAL DO MUNICÍPIO. Interessado:
Secretaria Municipal de Administração. Concedido o prazo de 03(três) dias úteis, nos termos do
§3º, do artigo 48, da Lei Federal n. º 8666/93 e subitem 9.1.4.1.2 do edital nº 196/10, para a empresa
PLAW CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME, apresentar nova
proposta, a mesma protocolou dentro do prazo. A Comissão Permanente de Licitações, analisando
a nova proposta apresentada resolve CLASSIFICAR a empresa PLAW CONSTRUÇÕES E
LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME no valor global de R$ 32.450,00 (trinta e dois mil,
quatrocentos e cinqüenta reais). Abre-se prazo recursal de 02 (dois) dias úteis, nos termos da Lei
Federal nº 8666/93. Bauru, 03/09/10 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de
Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º
193/10 - Processo n.º 48223/09 – Modalidade: Concorrência Pública nº 015/10 –Tipo Menor
Preço Global – Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para execução de 18m² de
placa de obras, 876,16m de galerias de águas pluviais, 41.700,17m² de pavimentação
asfáltica sobre base de brita graduada e 9.270,19m de guias e sarjetas extrusadas,
158,00 rampas para acessibilidade e 400,00m² de calçadas pertencentes aos contratos
de repasses firmados com a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades –
Caixa Econômica Federal, a serem executadas no Parque Santa Edwirges, Vila Industrial, Pousada
da Esperança, Jardim Jussara -Vila Nova Celina e Vila Santista,  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.
Interessado: Secretaria Municipal de Obras. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
analisando as propostas apresentadas, parecer emitido pela Secretaria de Obras e planilha de preços
elaborada pela Secretaria de Obras RESOLVE DESCLASSIFICAR a empresa FORTPAV
PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA por ter apresentado o cronograma físico-financeiro exigido
na alínea “f” do item 7.3.4. do edital incompleto e em desconformidade com o prazo de execução

estipulado no item 2.1. do edital (estipulado execução em até 180 dias e na planilha consta “prazos
1-12 meses”), enquadrando-se na hipótese prevista no item 10.1.4.1.1., alínea “a” do edital nº 193/
10 e CLASSIFICAR as demais empresas habilitadas conforme abaixo:
LOTE 01 - 1º Classificada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor global de R$
730.126,37; 2º Classificada: CGS RIO PRETO CONSERVA LTDA, no valor global R$ 738.204,65
.
LOTE 02 - 1º Classificada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor global de R$
376.093,90; 2º Classificada: CGS RIO PRETO CONSERVA LTDA, no valor global R$ 379.860,30.
LOTE 03 - 1º Classificada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor global de R$
378.403,18; 2º Classificada: CGS RIO PRETO CONSERVA LTDA, no valor global R$ 382.326,91.
LOTE 04 - 1º Classificada: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA, no valor global de R$
628.488,19; 2º Classificada: CGS RIO PRETO CONSERVA LTDA, no valor global R$ 635.543,43.
Abre-se prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, nos termos da Lei Federal nº 8666/93. Bauru, 03/09/
10 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU - Edital n.º 198/10 – Processo n.º 29.578/10 – Modalidade: Pregão Presencial 57/10 -
Licitação Tipo Menor Preço por Lote - Objeto: AQUISIÇÃO ANUAL ESTIMADA DE:
24.120KG DE FARINHA DE MILHO, 24.120KG DE FUBÁ DE MILHO, 2.480KG DE AMIDO
DE MILHO, 9.750KG DE FARINHA DE TRIGO e 2.450KG DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ
– PÓ – Interessada: Secretaria Municipal da Educação e Corpo de Bombeiros. Notificamos aos
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente
Adjudicado pela pregoeira em 25/08/10 e Homologado em 01/09/10 pela Secretária Municipal da
Educação e Chefe de Gabinete á empresa:
MIX BRU COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP
LOTE 01 – item 1: farinha de milho amarela com flocos íntegros – kg – Marca Yayá, à R$ 2,15
unitário, totalizando R$ 51.858,00; item 2: fubá de milho refinado enriquecido com ferro e acido
fólico – kg – marca Yayá, à R$ 1,70 unitário, totalizando R$ 41.004,00; item 3: amido de milho – kg
– marca sustentare, à R$ 4,09 unitário, totalizando R$ 10.143,20.
LOTE 2 - item 1: farinha de trigo especial tipo I – kg – marca Celina, à R$ 1,65 unitário, totalizando
R$ 16.087,50; item 2:  fermento químico em pó – kg – marca Trisanti,  à R$ 15,00 unitário,
totalizando R$ 36.750,00. Sendo o valor total da empresa R$ 155.842,70
Bauru, 03/09/10 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE
BAURU - Edital n.º 186/10 – Processo n.º 23.859/10 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 99/
10 - TIPO MENOR PREÇO POR LOTE  - Objeto: AQUISIÇÃO DE 10.000 (DEZ MIL) SACAS
DE CIMENTO CP II 32 DE 50 KG. – Interessada: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente
Adjudicado pelo pregoeiro em 31/08/10 e Homologado em 31/08/10 pelo Secretário Municipal de
Administração á empresa:
CIMENTO RIO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA.:
LOTE 01 – item 1: 10.000 sacas de cimento CP II 32 de 50 kg – marca Holcim, à R$ 17,53 unitário,
totalizando R$ 175.300,00. Sendo o total da empresa R$ 175.300,00.
Bauru, 03/09/10 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
Processo: 34.590/2010 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 29/2010 – Objeto: Confecção e
instalação de 100 (cem) adesivos impressos 15X20 cm ( com a frase “ASSENTOS RESERVADOS
PARA IDOSOS, GESTANTES E DEFICIENTES” 36 placas em pvc de 45x10cmx1mm, com letreiro
em adesivo (com nomes dos médicos plantonistas) + 02 suporte em acrílico transparente com
canaleta para a colocação das placas, 04 (quatro) placas galvanizadas de 80x60cm, com letreiro em
adesivo ( com a frase “ Proibido Fumar”. A abertura dar-se-á no dia 14/09/2010 às 10h. O Edital
completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello n.º
3-30, fone (14) 3226-7472, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br.
Divisão de Compras e Licitações, 03/09/2010 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 31.904/2010 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS 56/2010 por meio da INTERNET
– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 01 (uma) bomba a vácuo odontológica. Aberto
no dia: 30/08/2010 às 08:30h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que
o julgamento e a classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 02/09/2010 e
devidamente Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 02/09/2010, à empresa
abaixo:
ROSSATO & BERTHOLD LTDA - item 01 – bomba a vácuo odontológica, no valor unitário de:
R$ 1.699,90, totalizando: R$ 1.699,90. Total dos itens ganho pela empresa: R$ 1.699,90.
Bauru, 03/09/2010 compras _saúde@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



 12          DIÁRIO OFICIAL DE BAURU    SÁBADO, 04 DE SETEMBRO DE 2.010

Processo: 33.289/10 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 57/10 – Sistema de Registro de
Preço n° 21/10 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de
medicamentos de uso veterinário e material de consumo. Aberto no dia: 25/08/2010 às 9h. Notificamos
aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a classificação havidos, foram
adjudicados pelo pregoeiro em 02/09/2010 e devidamente Homologado pelo Sr. Secretário
Municipal Saúde de Bauru em 02/09/2010, às empresas abaixo:
IMAGING COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
Item 17 – Fio de Nylon p/sutura 2/0 c/Agulha Triangular 2,5cm, 3/8 de circ. à R$ 29,52 – marca
Shalon;
Item 18 – Fio de Nylon p/sutura 0 c/Agulha Triangular 3cm, 3/8 de circ. à R$ 29,52– marca Shalon;
TERESA GAGLIARDI HARA - ME
Item 01 – Cetamina 100mg  Fr/Amp.  de 10 ml à R$ 16,80 – marca Cetamin;
Item 02 – Cloridrato de Xylazina 2% Fr/Amp.10 ml à R$ 10,40 – marca Xilazin 2%;
Item 03 – Fipronil Ectoparasiticida Spray - Frasco 250 ml à R$ 113,39 – marca Frontline Spray;
Item 04 – Antihelmintico de Amplo Espectro p/ cães e gatos à R$ 8,46 – marca Vermivet Filhote;
Item 05 – Associação Antihelmintica comprimidos à R$ 1,82 – marca Vermivet;
Item 06– Ketoprofeno Injetavel 1% - Frasco 10 ml à R$ 14,23 – marca Ketoflex;
Item 07 – Ketoprofeno 10 mg comprimidos à R$ 1,23 – marca Ketoflex;
Item 08 – Enrofloxacino 2,5%- Frasco 20 ml à R$ 4,22 – marca Chemitril 2,5%;
Item 09 – Enrofloxacino 50 mg comprimidos à R$ 0,91 – marca Chemitril;
Item 10 – Coleira Antiparasitária - 48 cm à R$ 45,25 – marca Scalibor;
Item 11 – Associação de Tiletamina e Zolazepam à R$ 66,58 – marca Zoletil 50;
Item 12 – Ivermectina 1 % - Injetável à R$ 7,57 – marca Ivermectin/Ouro Fino;
Item 13 – Antigalactogenio - comprimidos à R$ 2,07 – marca Contralac 5;
Item 14 – Suplemento Oral Vitamínico Mineral - Frasco à R$ 15,60 – marca Metecel Pet;
Item 15 – Vacina Tríplice Felina - Ampola à R$ 7,88 – marca Ronvac;
Item 16– Suplemento Mineral Vitamínico e Aminoácido à R$ 21,65 – marca Supre Gatos;
Bauru, 03/09/2010 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações – S.M.S.

AVISO DE CONVOCAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 33.289/10 – Modalidade: Pregão Eletrônico SMS n° 57/10 – Sistema de Registro de
Preço n° 21/10 – por meio da INTERNET – Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de
medicamentos de uso veterinário e material de consumo. Fica(m) convocada(s) a(s) empresa(s)
relacionada(s), através de seu representante credenciado no processo em epígrafe, para assinatura do
Contrato, dentro do prazo de cinco (05) dias úteis a contar da data desta publicação.
IMAGING COMÉRCIO MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME
TERESA GAGLIARDI HARA – ME
Bauru, 03/09/2010 - compras_bauru@saude.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

AVISO DE ABERTURA ENVELOPE PROPOSTA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 27.141/2010 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 28/2010 – Objeto: Contratação de
empresa especializada para confecção e instalação de cobertura tipo aero teto medindo 8,96M²,  com
estrutura em alumínio anodizado com abertura de 0 a 90 graus, com chapas em formato em S-20 cm,
rufos e calhas em alumínio esmaltado com pintura automotiva e comando manual e Confecção e
instalação de cobertura tipo aero teto medindo 8,32M²,  com estrutura em alumínio anodizado com
abertura de 0 a 90 graus, com chapas em formato em S-20 cm, rufos e calhas em alumínio esmaltado
com pintura automotiva e comando manual.  Notificamos aos interessados a empresa BAURU TETO
COMÉRCIO DE COBERTURAS LTDA. – ME, apresentou a Certidão da Fazenda Municipal
(tributos Mobiliários e Imobiliários) dentro do prazo estipulado conforme cláusula 7.1.2.3 do Edital
com base na Lei Complementar 123/2006. A Comissão Permanente Especial de Licitação marcou a
sessão de abertura do Envelope/Proposta da empresa que foi habilitada para o dia: 09/09/2010
às 10 h.
Bauru, 03/09/2010 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações - S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO / HOMOLOGAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Processo: 33.768/2010 – Modalidade: Pregão Eletrônico n.º SMS 60/2010 por meio da INTERNET
– Tipo Menor Preço por Lote – Objeto: aquisição de 55 (cinqüenta e cinco) latas de complemento
alimentar em pó com soja, 300 (trezentas) embalagens de dieta nutricionalmente completa, 36
(trinta e seis) embalagens de dieta completa para paciente pneumopata, 94 (noventa e quatro)
embalagens de dieta hipercalórica suplementada com arginina, 140 (cento e quarenta) saches de
frutooligossacarídeos e 15 (quinze) latas de suplemento em pó hipercalórico. Aberto no dia: 30/08/
2010 às 8h. Notificamos aos interessados no Processo licitatório epigrafado, que o julgamento e a
classificação havidos, foram adjudicados pelo pregoeiro em 02/09/2010 e devidamente
Homologado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde em 02/09/2010, às empresas abaixo:
COMERCIAL 3 ALBE LTDA.: item 01 – Sache de frutooligossacarideos, ao preço unitário de: R$
3,66, totalizando: R$ 512,40. Valor total dos itens ganhos: R$ 512,40.
EMPÓRIO HOSPITALAR COM. DE PROD. CIRURG. HOSP. LTDA.: item 02 – Dieta Completa
p/ crianças de 7 a 12 anos – FR. 500ml, ao preço unitário de: R$ 20,00, totalizando: R$ 6.000,00;
item 04 – Dieta Hipercalórica Suplementada com arginina - litro, ao preço unitário de: R$ 70,00,
totalizando: R$ 6.580,00; item 06 – Suplemento Alimentar em pó hipercalórico - lata, ao preço
unitário de: R$ 33,00, totalizando: R$ 495,00. Valor total dos itens ganhos: R$ 13.075,00.
Bauru - Divisão de Compras, 03/09/2010 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações– S.M.S

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação

Popular de Bauru
Edison Bastos Gasparini Júnior

Diretor Presidente
Horário de atendimento:  8h00 - 12h00 das  14h00 - 17h00

Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31
Telefone Geral:  3235-9222

CEP:  17011-0001

1 - Diretoria - 3235-9225 e 3235-9226
2 - Divisão de Arrecadação e Cobrança - 3235-9211e 3235-9223.
3 - Divisão Jurídico Contencioso - 3235-9209 e 3235-9210.
4 - Divisão Jurídico Imobiliário- 3235-9215 e 3235-9228
5 - Divisão de Contratos e Transferência - 3235-9205 e 3235-9212.
6 - Divisão de FCVS - 3235-9206 e 3235-9221.
7 - Divisão de Recursos Humanos - 3235-9208 e 3235-9214
8 - CPD - 3235-9216 e 3235-9218.
9 - Compras - 3235-9217.
10 - Portaria - 3235-9213.
11 - Fax - 3235-9202 e 3235-9224
12 - Divisão de Engenharia - 3235-9204.
13 - Divisão de Contabilidade - 3235-9207 e 3235-9219.

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA

A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU faz saber que a
licitação para compra de um cofre para armazenamento de mídia magnética melhor descrito no edital
referente ao PROCESSO LICITATÓRIO Nº 06/2010 foi tida como fracassada, haja vista os licitantes
não terem sido habilitados.
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO:
CONCORRÊNCIA PÚBLICA TIPO MAIOR OFERTA Nº 01/2010
A COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB BAURU torna público
que estará realizando a venda de quatro imóveis de sua propriedade no Município de Macatuba-SP, por
meio de processo licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, quais sejam:
IMÓVEL 01: Matrícula nº 514, C.R. Macatuba, Rua Wilson Daré Sobrinho, s/n: o valor mínimo para
lance é de R$ 43.500,00;
IMÓVEL 02: Matrícula nº 515, C.R. Macatuba, Rua João Fernando de Almeida Prado, 13-57: o valor
mínimo para lance é de R$ 38.300,00;
IMÓVEL 03: Matrícula nº 517, C.R. Macatuba, Avenida Cel. Virgílio Rocha, 1-20: o valor mínimo
para lance é de R$ 62.100,00;
IMÓVEL 04: Matrícula nº 516, C.R. Macatuba, Rua Espanha, 1-8: o valor mínimo para lance é de R$
29.700,00;
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: será considerado vencedor o maior lance ofertado para cada
imóvel posto a venda.
DATA DA REALIZAÇÃO: 05/10/2010, às 9h
EDITAL COMPLETO: poderá ser retirado na sede da Cia. ou obtido pelo site: www.cohabbauru.com.br
ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS: 14.3235.9209 ou 3235.9210, falar com CLEBER SPERI, ou
pelo e-mail: clebersperi@cohabbauru.com.br
COMISSÃO DE LICITAÇÕES

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

planejamento@daebauru.com.br
juridico@daebauru.com.br

DAE
Departamento de Água e Esgoto

Rafael de Almeida Ribeiro
Presidente
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financeiro@daebauru.com.br
administrativo@daebauru.com.br

tecnica@daebauru.com.br
producao@daebauru.com.br
imprensa@daebauru.com.br

cpd@daebauru.com.br
compras@daebauru.com.br

rh@daebauru.com.br
geo@daebauru.com.br

gabinete@daebauru.com.br
dao@daebauru.com.br

corregedoria@daebauru.com.br

COMUNICADO - COMUSAE

O Conselho Municipal de Usuários dos Serviços de Água e Esgoto – COMUSAE informa e
convida a população, membros e suplentes para a reunião, dia 08/09/2010 (oite de setembro de
dois mil e dez), quarta-feira próxima, às 18h30min, na Casa dos Conselhos, situada à Rua Manoel
Bento Cruz, nº 7-60, Altos da Cidade.

Regina Gomes da Silva Mello
Presidenta

CORREGEDORIA GERAL ADMINISTRATIVA E DISCIPLINAR
Processo Administrativo Ordinário Disciplinar

de Portaria nº CGAD-136/10, de 31Mar10
Súmula de Decisão

Súmula de Decisão do Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água
e Esgoto de Bauru, Dr.Rafael de Almeida Ribeiro, nos Autos do Processo Administrativo Ordinário
Disciplinar, de Port. nº CGAD-136/10, de 31Mar10, referente ao Proc Adm nº 2.386/10, de 15Mar10,
instaurado em relação ao servidor Elton Batista da Silva, matrícula 101523, pedreiro I, exercendo
o cargo de Encarregado, lotado na Seção de Programação, Construção e Manutenção Civil: Aplicar a
pena de Suspensão por 03 (três) dias, convertidos em multa, na base de 50% (cinquenta
por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em serviço, com
fundamento nos artigos 26, II,29, b, parágrafo 2º, da Lei Municipal  nº 3.781/94, de 21Out94, pelas
infrações tipificadas nos artigos 14, III, IX, XI, e 30, VIII, todos da Lei Municipal nº 3.781, de
21Out94. Advogados do servidor: Dr. Sandro Luiz Fernandes, OAB/SP 105.702; Dr. Hudson Ricardo
da Silva, OAB/SP 152.403; Dr. Michel de Souza Brandão, OAB/SP 157.001; Dr. Rafael José Brittes,
OAB/SP 253.154.
Bauru, 25 de agosto de 2010.

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

Contrato n.º 077/2010-DAE
Processo Administrativo n.º 4808/2010 – DAE
Pregão Eletrônico nº 081/2010 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Haroldo de Matos - ME.
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação de aparelhos de ar condicionado.
Valor do Contrato: R$ 11.079,00 (Onze mil, setenta e nove reais).
Nota de Empenho Global nº 2171, no valor de R$ 9.026,31 (Nove mil, vinte e seis reais e trinta e um
centavos)  e  Nota de Empenho Global nº 2172, no valor de R$ 2.052,69 (Dois mil, cinquenta e dois
reais e sessenta e nove centavos), ambas datadas de 17 de agosto de 2010.
Assinatura: 17/08/2010
Vigência do Contrato: 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogado nos termos do Artigo 57 da Lei
Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.

————————————————————————————————————
PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93

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

Informações
Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/
SP, no horário das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6165 ou (14) 3235-6182. Os Convites
e Editais do DAE estão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.com.br.

———————————————————————————————————-
Processo Administrativo nº 9.749/2.009 – DAE

Concorrência Pública nº 04/2.010 – DAE
Objeto: Alienação de 03 (três) imóveis de propriedade do Departamento de Água e Esgoto de Bauru
– DAE, conforme especificações constantes no Anexo I do Edital. Data de entrega dos envelopes
(Documentos de Habilitação e Proposta Comercial) dia 06/10/2.010 até às 09:00 horas – Horário de
Abertura às 09:15 horas.

——————————————————————————————————-
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) 3235-6182 ou (14) 3235-6165. Os editais de
Pregão Eletrônico do DAE estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.com.br.
Os referidos editais também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se
realizarão as sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
————————————————————————————————————
Processo Administrativo nº 726/2.010 - DAE
Pregão Eletrônico nº 96/2.010 – DAE
Objeto: Aquisição de diversos pneus, novos, 0 (zero) Km, a serem utilizados em veículos do DAE,
conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Pregão Eletrônico por meio da Internet, de acordo com a Resolução nº 30 de 24/06/2.005 e
Resolução n° 08/2.009 de 11/03/2.009 do DAE.
Data de recebimento das propostas: 21/09/10, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 21/09/10, às 08:30 horas.
Início da disputa de Preços: 21/09/10, às 09:00 horas.
Pregoeiro: Eduardo Jacobini Germano.
Valor reservado para o Lote 01 – R$ 73.123,72
Valor reservado para o Lote 02 – R$ 24.539,84
———————————————————————————————————
Processo Administrativo nº 5.393/2.010 - DAE
Pregão Eletrônico nº 97/2.010 – DAE
Objeto: Aquisição de mola e lacre anti fraude e aplicador para dispositivo de supressão, conforme
especificações contidas no Anexo I do Edital.
Pregão Eletrônico por meio da Internet, de acordo com a Resolução nº 30 de 24/06/2.005 e
Resolução n° 08/2.009 de 11/03/2.009 do DAE.
Data de recebimento das propostas: 22/09/10, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 22/09/10, às 08:30 horas.
Início da disputa de Preços: 22/09/10, às 09:00 horas.
Pregoeiro: Solange Aparecida Pedro.
Valor reservado para o Lote 01 – R$ 6.750,00
Valor reservado para o Lote 02 – R$ 18.000,00
Valor reservado para o Lote 03 – R$ 2.080,00
————————————————————————————————————
NOTIFICAÇÃO DE NOVA DATA DE ABERTURA DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

DE BAURU/SP
————————————————————————————————————

Processo Administrativo nº 6.029/2.010 – DAE
Pregão Eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços nº 95/2.010 – DAE
Objeto: Aquisição de Registro tipo ferrule, conforme especificações contidas no Anexo I do Edital.
Pregão Eletrônico por meio da Internet, de acordo com a Resolução nº 30 de 24/06/2.005 do DAE.
Data de recebimento das propostas: 21/09/2010, até às 08:30 horas.
Abertura da Sessão: 21/09/2010, às 08:30 horas.
Início da Disputa de Preços: 21/09/2010, às 09:00 horas.
Pregoeiro: Solange Aparecida Pedro.
Valor estimado para a Licitação – R$ 72.600,00
————————————————————————————————————

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO – DAE
———————————————————

Processo Administrativo nº 5.736/2.010 – DAE
Pregão Eletrônico nº 85/2.010 - DAE
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi
devidamente homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 02/09/2.010 e
seu objeto adjudicado à empresa: Lincetractor Comércio Importação e Exportação Ltda. (Lote 01).
Objeto: Contratação de empresa especializada para serviços de limpeza, no sistema hidráulico do
Equipamento ES 01 Komatsu PC 200 à diesel ano 2.004 (Escavadeira de esteira).
———————————————————————————————————

NOTIFICAÇÃO DE JULGAMENTO DE CLASSIFICAÇÃO - DAE
————————————-——————————————————————-
Processo Administrativo nº 2.449/2.010 – DAE
Tomada de Preços nº 02/2.010 - DAE
Notificamos os interessados no certame epigrafado que, após análise e conferência dos valores
lançados nas propostas e nas planilhas das empresas participantes e levando em consideração a
manifestação do setor requisitante, a Divisão de Planejamento do DAE, a Comissão de Processamento
e Julgamento de Licitações classificou as empresas conforme segue:
1-ª Colocada: Doublle JM Construtora Ltda:
- Valor Total: R$ 160.416,11 (cento e sessenta mil, quatrocentos e dezesseis reais e onze centavos);
2-ª Colocada: Construtora Rio Obras Comércio de Materiais para Construção Ltda:
- Valor Total: R$ 177.268,73 (cento e setenta e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais e setenta e três centavos);
3-ª Colocada: Plaw Construções e Locação de Equipamentos Ltda. - ME:
- Valor Total: R$ 177.755,00 (cento e setenta e sete mil, setecentos e cinqüenta e cinco reais).
Objeto: Contratação de empresa especializada para a construção de unidade que abrigará a Administração,
Laboratório, Segurança do local e fechamento da área nos padrões do DAE, na Estação de Tratamento
de Esgoto do Distrito de Tibiriçá, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra, bem
como toda infra-estrutura necessária para a obra, conforme os conceitos, dimensionamentos,
especificações, posicionamentos, etc, definidos no Projeto Básico e demais condições especificadas
no Anexo I deste Edital.
Abre-se a contar da presente data, prazo para eventuais recursos nos termos do Artigo nº 109, I, da Lei
Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações.
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Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru
Pça João Paulo II, s/n.º - Terminal Rodoviário

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

emdurb@emdurb.com.br financeiro@emdurb.com.br
licitacao@emdurb.com.br contabilidade@emdurb.com.br
compras@emdurb.com.br sistemaviario@emdurb.com.br
multas@emdurb.com.br areazul@emdurb.com.br
transportes@emdurb.com.br expediente@emdurb.com.br
limpezapublica@emdurb.com.br presidencia@emdurb.com.br
informatica@emdurb.com.br juridico@emdurb.com.br
comunicacao@emdurb.com.br visual@emdurb.com.br
administracao@emdurb.com.br pessoal@emdurb.com.br
desenvolvimento@emdurb.com.br rh@emdurb.com.br
planviario@emdurb.com.br operviario@emdurb.com.br
transespeciais@emdurb.com.br transcoletivo@emdurb.com.br
camaratarifaria@emdurb.com.br tesouraria@emdurb.com.br

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2010
A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru – EMDURB torna público e para
conhecimento dos interessados que fará licitação na modalidade PREGÃO PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 022/10 – Processo nº 5571/10, regime menor preço. Abertura da sessão em 20/09/2010
às 09 hs, na Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da EMDURB, quando
se dará recebimento e abertura das propostas para aquisição de LÂMPADAS INCANDESCENTES,
conforme especificações no Anexo I do edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, central de serviços, editais e licitações, e na
EMDURB, Praça João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, piso superior, setor de compras das
08:00 ás 12:00 e das 13:00 ás 17:00 hs, informações sobre o edital: licitacao@emdurb.com.br, ou
pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 04 de Setembro de 2010.
Comissão de Licitação

A Primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA,
que os recursos administrativos abaixo discriminados, obtiveram os seguintes resultados, em reuniões
realizadas no período de 16/08/2010 a 31/08/2010:

DEFERIDOS

    019287/2010    019288/2010    019394/2010    019409/2010
    019420/2010    019429/2010    019442/2010    019443/2010
    019447/2010    019457/2010    019482/2010

INDEFERIDOS

    019134/2010    019153/2010    019232/2010    019330/2010
    019337/2010    019342/2010    019350/2010    019352/2010
    019362/2010    019397/2010    019401/2010    019408/2010
    019426/2010    019428/2010    019432/2010    019436/2010
    019437/2010    019438/2010    019439/2010    019440/2010
    019441/2010    019444/2010    019448/2010    019450/2010
    019452/2010    019453/2010    019454/2010    019455/2010
    019456/2010    019458/2010    019459/2010    019460/2010
    019461/2010    019462/2010    019463/2010    019464/2010
    019467/2010    019468/2010    019469/2010    019470/2010
    019475/2010    019477/2010    019478/2010    019479/2010
    019480/2010    019484/2010    019486/2010    019487/2010
    019488/2010    019489/2010    019490/2010    019491/2010
    019493/2010    019494/2010    019495/2010    019496/2010
    019499/2010    019502/2010    019505/2010

Bauru, 03 de setembro de 2010

Presidente 1ª JARI

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

Elaine Aparecida Sementille
Presidente

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

recursos Previdenciários.

HORÁRIO E LOCAIS DE ATENDIMENTO
Divisão Administrativa e Previdenciária

 Rua Joaquim da Silva Marta, n° 13-44, Vila Santa Izabel, CEP 17014-010
Telefones 3223-7901 – 3227-1444 – 3223-7071

Segunda à Sexta-feira das 8h às 12h e das 13h às 17h.
Presidência, Divisão Financeira, Procuradoria e Conselhos

Rua Agenor Meira, nº 17-80, Vila Noemy, CEP 17014-460
Telefone - 3223-7000

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

EMAILS
- presidente@funprevbauru.com.br

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

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

- folpag@funprevbauru.com.br
- servsocial@funprevbauru.com.br

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

OUVIDORIA
ouvidoria@funprevbauru.com.br

Canal condutor de opiniões, reclamações e denuncias, garantindo o principio da ética, da eficiência e da transparência.

Portarias da Presidência

Portaria nº 170/2010

APOSENTA voluntariamente, a partir de 03 de setembro de 2010, a Sra. Izabel Jeromin Ribeiro,
portadora do RG nº. 8.844.148 SSP/SP e CPF/MF nº. 170.380.868-12, servidora da Prefeitura
Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Servente de Limpeza I, padrão 1-G, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição, conforme procedimento administrativo nº. 1622/2010,
uma vez atendidas as condições estabelecidas no art. 40, § 1º incisos III, alínea “b” da Constituição
Federal c/c art. 92 -B incisos I, II e III da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei
Municipal nº. 5397/2006.

Bauru, 03 de setembro de 2010.

Divisão Previdenciária:

Perícia Médica

Concessão de Auxílio Doença:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Aparecida de Fátima Batista de Carvalho Silvestre 23.683 24/08/10 15 07/09/10
Nilton Aparecido dos Santos 100.660 24/08/10 30 22/09/10
Vilma Aparecida Pereira 21.762 01/09/10 15 15/09//10
Vera Lúcia Aparecida da Silva I 21.908 30/08/10 90 27/11/10
Israel Pereira Martins 29.719 28/08/10 03 30/08/10
Eduardo Francisco de Lima 16.120 19/08/10 10 28/08/10
Balduina Maria Coutinho Peroto 16.998 01/09/10 45 15/10/10
Paulo Cesar  Machado 22.813 02/09/10 06 07/09/10
Josani Maria Guarido Trigo 14.201 02/09/10 60 31/10/10
Maria de Lourdes Machado Correa 10.538 05/09/10 120 02/01/11
Sebastiana Antunes Castro 28.606 04/09/10 60 02/11/10
Maria Regina Coutinho 17.289 05/09/10 90 03/12/10
Heloisa Lamkowski dos Santos 16.738 09/09/10 15 23/09/10
Elsio Liberato de Faria 101.504 06/09/10 60 04/11/10
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Os segurados(as) deverão agendar nova perícia nesta Fundação antes de seu vencimento, para
prorrogação de auxílio doença ou alta, munidos de documentos médicos (atestado e/ou exames) sob
pena de suspensão do pagamento do benefício.

Aptos para retornar as atividades profissionais:

Nome Secretaria de Origem Retornar em:
Brasilina Maria dos Santos Secretaria da Administração 31/08/10
Israel Pereira Martins Sebes 31/08/10
Nilton Aparecido dos Santos DAE 23/09/10
Eduardo Francisco de Lima Secretaria da Administração 29/08/10
Paulo Cesar Machado Secretaria da Saude 08/09/10
Josani Maria Guarido Trigo Secretaria da Educação 01/11/10
Maria Alaice de Souza Costa Secretaria da Saude 03/09/10
Heloisa Lamkowski dos Santos Secretaria da Educação 24/09/10

Seção de Benefícios

Processos Deferidos

Processo Nome Assunto

2037/2010 Ângela Maria Cavichioli Gomes Inscrição segurada e inclusão dependentes

1929/2010 Celso da Silva Maia Inscrição segurado e inclusão dependentes

1909/2010 Cristiane Aparecida Barbado Manoel Inscrição segurada e inclusão dependentes

2045/2010 Cristiane Valeria Andre de Souza Inscrição segurada e inclusão dependentes

1872/2010 Cristianini Janaina Ferreira dos Santos Inscrição segurada e inclusão dependentes

461/2010 Elaine Cristina Paloco Inscrição segurada e inclusão dependente

1887/2010 Eliene Marisa da Silva Inscrição segurada e inclusão dependente

2019/2010 Elisabete Cristina Camargo de Godoi Inscrição segurada e inclusão dependentes

1416/2010 Fabiana Dolores Ladeira Inscrição segurada e inclusão dependente

1952/2010 Fabíola Nobre Araujo de Oliveira Inscrição segurada e inclusão dependente

1994/2010 Fernanda Aline Colenzio Levorato Inscrição segurada

1897/2010 Geralda Viana de Castro Coelho Inscrição segurada e inclusão dependente

2040/2010 Gilcilei Zaneta Fernandes Inscrição segurada

1976/2010 Joceane Tagliabom Inscrição segurada

1997/2010 Karina Cinel Corce Inscrição segurada

2036/2010 Luciana Aparecida da Silva Inscrição segurada e inclusão dependente

2038/2010 Manoel Luis Diegoli Inscrição segurado e inclusão dependentes

193/2010 Maria de Fátima Mozer da Cunha Fernandes Inscrição segurada e inclusão dependente

2006/2010 Marileia Pires Camargo Inscrição Segurada e inclusão dependentes

1879/2010 Misael Xavier de Queiroz Inscrição segurado

1858/2010 Natasha Castilho de Oliveira Inscrição segurada e inclusão dependentes

2022/2010 Odirlei Lopes do Livramento Inscrição segurado e inclusão dependentes

1939/2010 Roberto Silva Miranda Souza Inscrição segurado e inclusão dependente

2039/2010 Romeu Grande Inscrição segurado e inclusão dependente

2003/2010 Salmira Maria  Antiquera Silva Inscrição segurada e inclusão dependente

2033/2010 Silvana Lopes de Souza Inscrição segurada e inclusão dependente

2007/2010 Silvana Victorino dos Santos Ribeiro Inscrição segurada e inclusão dependentes

2043/2010 Silvia Regina Campos de Vasconcelos Inscrição segurada e inclusão dependentes

1921/2010 Talita Cannever Alvares Inscrição segurada e inclusão dependente

1957/2010 Valeria Soares Martins Francisco Inscrição segurada e inclusão dependente

1826/2010 Vanessa Silva de Paula Inscrição segurada e inclusão dependente

1917/2010 Waldiceia Isabel José da Cunha Felipe Inscrição segurada e inclusão dependentes

PODER LEGISLATIVO
Luiz Carlos Rodrigues Barbosa

Presidente

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2010.
ORADORES INSCRITOS:
CHIARA RANIERI BASSETTO - DEM
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO - PDT
FERNANDO MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
GILBERTO DOS SANTOS - PSDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA - DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI – PP
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA - PTB
MARCELO BORGES DE PAULA - PSDB
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA - PT
AMARILDO DE OLIVEIRA - PPS

Bauru, 03 de setembro de 2010.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo em exercício

ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA  08 DE SETEMBRO DE 2010.

ORADORES INSCRITOS:
AMARILDO DE OLIVEIRA - PPS
CHIARA RANIERI BASSETTO - DEM
FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO - PDT
FERNANDO MANTOVANI - PSDB
FRANCISCO CARLOS DE GOES - PR
GILBERTO DOS SANTOS - PSDB
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA - DEM
LUIZ CARLOS BASTAZINI - PP
LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA - PTB
MARCELO BORGES DE PAULA - PSDB
MOISÉS ROSSI - PPS
NATALINO DAVI DA SILVA - PV
PAULO EDUARDO DE SOUZA - PSB
RENATO CELSO BONOMO PURINI - PMDB
ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO - PP
ROQUE JOSÉ FERREIRA - PT

Bauru, 03 de setembro de 2010.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo em exercício

Atos da Diretoria

Atos da Mesa Diretora
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ATO DA MESA Nº 013/2010

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 990.10.303.319-1(Lei nº
5810, de 25/11/2009 (dispõe sobre o atendimento reservado para
clientes das agências bancárias e instituições financeiras estabelecidas
no município de Bauru, bem como o vídeo monitoramento das
mesmas e dá outras providências).

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições, considerando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 990.10.303.319-
1, requerida perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pela Federação Brasileira dos Bancos
– FEBRABAN, RESOLVE:

Art. 1º - Fica temporariamente declarada sem eficácia a norma contida na Lei nº 5810, de
25 de novembro de 2009, publicada pelo Sr. Chefe do Poder Executivo no Diário
Oficial de 01/12/2009, em virtude de liminar concedida pelo Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, aos 12 de julho de 2010, nos autos do processo da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 990.10.303.319-1.

Art. 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.

Bauru, 01 de setembro de 2010.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
1º Secretário

PAULO EDUARDO DE SOUZA
2º Secretário

Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo da Câmara Municipal, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

DECRETO LEGISLATIVO Nº 1371
De 31 de agosto de 2010

Dá denominação de Kamila Rapini da Silva a uma praça
pública da cidade.

A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, Estado de São Paulo, no
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 15, Item I, letra “m”, da Resolução 263/90, promulga o
seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º -      Fica denominada Praça KAMILA RAPINI DA SILVA, a Praça pública sem
denominação oficial, localizada no setor 04 – quadra 231, situada na
confluência das Ruas Alameda Manoel Figueiredo quarteirão 07, com Belmiro
Pereira quarteirão 05, e Wilson Pereira Braga, quarteirão 01, no loteamento
denominado Parque São Geraldo.

Art. 2º -     Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

      Bauru, 31 de agosto de 2010.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Presidente

FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO
1° Secretário

PAULO EDUARDO DE SOUZA
2º Secretário

Projeto de iniciativa da Vereadora
CHIARA RANIERI BASSETO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Pauta das Sessões

DE ACORDO COM O ARTIGO 17, ALÍNEA C, DA RESOLUÇÃO 263/90, COM REDAÇÃO
DADA PELA RESOLUÇÃO 399/01, A SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ REALIZADA ÀS 14H00.

PAUTA Nº 33/2010
32ª SESSÃO ORDINÁRIA E 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA AS SESSÕES A SEREM REALIZADAS
EM 08 DE SETEMBRO DE 2010

SEGUNDA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

     080/10 Projeto de Lei nº 39/10, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários - PCCS; reenquadramento, reconfiguração de carreiras, instituição
de jornadas especiais, criação de nova grade salarial para os cargos efetivos
e em comissão, extinção de adicionais, produtividade e gratificações dos
Servidores Públicos Municipais, exceto área de Saúde e de Educação.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

     152/10 Projeto de Lei que altera a redação do Parágrafo Único e seus incisos, do Art.
1º da Lei nº 4846, de 10/06/2002, que dispõe sobre a cassação de alvará de
funcionamento de estabelecimentos que tiverem em suas dependências, a
prática ou exercício de atividades ilegais.
Autoria: AMARILDO DE OLIVEIRA

PRIMEIRA DISCUSSÃO

Processo n° Assunto

      151/10 Projeto de Lei nº 86/10, que institui a “Semana de Combate ao Preconceito
e a Discriminação” e dá outras providências.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

      178/10 Projeto de Lei nº 96/10, que autoriza o Poder Executivo a efetivar, mediante
Convênio, repasse de recursos públicos municipais para a entidade do setor
privado que identifica, conforme especificado. (Centro Espírita Amor e
Caridade - Albergue Noturno).
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA

Processo n° Assunto

     170/10 Veto Parcial ao Autógrafo nº 6057, de 27 de julho de 2010. (Parágrafo
Único do Art. 3º, Art. 5º e Art. 7º - dispõe sobre a coleta, reutilização,
reciclagem, tratamento e disposição final de lixo tecnológico no Município
de Bauru e dá outras providências).
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

     181/10 Of.037/10, encaminhando às Comissões Permanentes e ao Plenário a
alteração do Convênio entre a Câmara Municipal de Bauru e a SICOOB
Crediserv.
Autoria: MESA DA CÂMARA

     172/10 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de ROMEU LABONE
à Rua 10 localizada no Distrito Industrial III.
Autoria: ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO

     176/10 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de ROMEU SOLA à Rua
11, localizada no Distrito Industrial III.
Autoria: ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO

Moção n° Assunto

    040/10 De aplauso ao Parque Zoológico Municipal de Bauru pela comemoração dos
seus 30 anos de fundação.
Autoria: FABIANO ANDRÉ LUCAS MARIANO

    041/10 De apelo ao Prefeito Municipal para que exclua o Inciso V do Artigo 7º do
Decreto nº 9452, de 26 de maio de 2003, que regulamenta o acesso e dá
outras providências.
Autoria: MOISÉS ROSSI

Bauru, 03 de setembro de 2010.

LUIZ CARLOS RODRIGUES BARBOSA
Presidente

JOSIANE SIQUEIRA
Diretora de Apoio Legislativo em exercício
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Editais e Avisos

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL 8666/93

PROCESSO DA 06/2010
PREGÃO PRESENCIAL 01/2010
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática (cartucho/toner) para reabastecimento
do Serviço de Suprimentos.
Abertura: 17 de setembro de 2010, sexta-feira, às 09:00h.
Local: Câmara Municipal de Bauru, sito à Praça D. Pedro II, 1-50, Centro, Bauru-SP,
CEP: 17015-230.
Informações: Diretoria Administrativa, das 08:00 às 12:00h, e das 14:00 às 18:00,
nos dias úteis.
Retirada do Edital: http://www.camarabauru.sp.gov.br

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
Praça Dom Pedro II, 1-50

Fone: 3235-0600

PUBLICAÇÃO PARA OS FINS DA LEI FEDERAL 8666/93
PUBLICAÇÃO DE EDITAL

PROCESSO DA 017/2009
TOMADA DE PREÇOS 01/2009
Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de Vale-Alimentação.
Decisão do Presidente: HOMOLOGA a licitação e ADJUDICA o objeto à empresa
SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.
Data da Decisão: 03 de setembro de 2010

CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU
Praça Dom Pedro II, 1-50

Fone: 3235-0600

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – EDITOR DE VÍDEO

A Câmara Municipal de Bauru, por determinação do Sr. Presidente, de acordo com as atribuições
legais que lhe são conferidas, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição
Federal a abertura das inscrições no período de 28, 29, 30 de setembro, 01, 05 e 06 de outubro de
2010 para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento do cargo efetivo de  EDITOR
DE VÍDEO, tendo como membros responsáveis pelo processo a Comissão Selecionadora designada
pela Portaria RH-057/2009. O Concurso será regido pelas instruções especiais constantes do
presente instrumento, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Legislação
Municipal pertinente.

01 - DO CARGO PÚBLICO

1.1. O Cargo Público, objeto do presente certame para provimento efetivo, é de 30 horas
semanais e suas atribuições são baseadas no ítem 5.1.3 da Resolução 441/2004, conforme segue::
operar a ilha de edição; editar os programas gravados em vídeos tape; manejar as máquinas
operadoras, durante a montagem final e a edição; ajustar as máquinas conforme for orientado para
o melhor ponto de edição; supervisionar, coordenar o conteúdo e operação de TV; executar as
demais tarefas próprias de suas atividades profissionais e cumprir o regulamento e manual de
redação da TV Câmara, observada a complexidade de seu cargo, prestar serviços na Diretoria de
Comunicação da Câmara.

1.2. O Vencimento inicial referente ao cargo de EDITOR DE VÍDEO é baseado no padrão
16A ,  da Tabela de Vencimentos da Câmara Municipal de Bauru, atualmente
correspondente ao valor de R$ 2.768,86 reais, mais gratificação de 20%.

1.3. O número inicial de vagas para o presente concurso será de 1 (uma) vaga para o cargo de
EDITOR DE VÍDEO, podendo ser estendido o número de acordo com as necessidades e interesses
da Presidência do Poder Legislativo, bem como pelo surgimento de novas vagas em razão de
vacância.

1.4. O Regime Jurídico adotado é o Estatutário.

02 - DOS LOCAIS E DATAS PARA INSCRIÇÕES

2.1. O custo da inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e deverá ser depositado em
dinheiro, diretamente no auto-atendimento das agências da Caixa Econômica Federal de Bauru, a
favor da Câmara Municipal de Bauru, Agência 0290, Operação 006, Conta 37-7, durante o
período de 28 de setembro a 06 de outubro, inclusive no fim de semana. Os depósitos com valores
diferentes ou que não contenham cédulas serão desconsiderados e a inscrição não será efetuada ou
desclassificada.
Não será aceito pagamento em cheque ou pagamento por transferência identificada no caso de
correntistas do mencionado banco, sendo que a importância não será restituída em hipótese
alguma.

2.2. As inscrições serão efetuadas nos dias 28, 29, 30 de setembro, 01, 05 e 06 de outubro
de 2010 das 12:30 às 17 horas na  Câmara Municipal de Bauru (Praça D. Pedro II nº 1-50) com
entrada pela Avenida Rodrigues Alves, onde o candidato deverá preencher a ficha de inscrição,
munido de documento de identificação original ou cópia autenticada e comprovante de depósito
identificado.

2.3. Conforme Lei nº 4.385/99, alterada pelas Leis nº 5.153/2004 e 5.340/2006, ficam isentos
do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que apresentarem atestado de doação de sangue
original ou cópia autenticada no prazo de até 01 (um) ano anterior à data de início das inscrições,
ou seja, 28/09/2009.

03 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. 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.

3.2. Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no
ato de inscrição.

3.3. Não haverá inscrição condicional e/ou extemporânea, bem como por fax, telex, correio
eletrônico ou via postal, sendo cancelada aquela que não atender a todos os requisitos exigidos,
salvo quando houver a necessidade de prorrogação de inscrição mediante a distribuição de senhas
realizada até às 17 horas do dia 06/10/2010.

3.4. A inscrição de candidato portador de deficiência obedecerá às regras contidas no item 04
deste Edital.

3.5. O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de condição especial para a
realização das provas, deverá encaminhar requerimento fundamentado no ato da inscrição.

3.6. As solicitações de condições especiais para a realização das provas serão atendidas
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, analisadas pela comissão.
3.7. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição ou nomeação de candidato, desde que
seja verificada ou denunciada a falsidade de declarações ou irregularidades nos documentos.

3.8. O candidato deverá preencher as seguintes condições para a sua inscrição no Concurso:
3.8.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da Lei;
3.8.2. Preencher a Ficha de Inscrição de forma legível;
3.8.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, se exigível;
3.8.4. Haver cumprido com as obrigações para o Serviço Militar, para os candidatos do sexo
masculino, quando couber;
3.8.5. Estar em gozo de saúde física e mental para o exercício da função;
3.8.6. Ter completado – na data da inscrição – o Ensino Médio (2º grau) em instituição de
ensino oficial ou legalmente reconhecida.
3.8.7. Apresentar comprovante de depósito identificado junto a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL ou atestado de doação de sangue original ou cópia autenticada, bem como estar
munido de documento de identificação original ou cópia autenticada.
3.8.8 Ter experiência na função de no mínimo seis meses - valendo também o estágio -
devidamente comprovados, e ou, registrados na carteira profissional.
3.8.9 Ter registro de radialista, devidamente reconhecido pelo Ministério do Trabalho,
protocolo junto ao Ministério do Trabalho, e ou, diploma do curso de Rádio e Tv,  devidamente
reconhecido pelo MEC.

3.9. No caso de inscrição por intermédio de um procurador legalmente habilitado, deverão
ser apresentados: instrumento de procuração com firma reconhecida em cartório, cópias legíveis
dos documentos de identidade do candidato e de seu procurador.
3.9.1. Será exigida uma procuração por candidato, a qual ficará retida;
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3.9.2. O candidato, ou seu procurador, é responsável pelo preenchimento e informações
prestadas na ficha de inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros;

3.9.3. A inscrição efetuada por procuração implica que não poderá ser alegado pelo candidato
desconhecimento das normas e regras estabelecidas neste Edital.

3.10. A ficha de inscrição poderá ser retirada e entregue somente no local e datas definidos no
item 2.2 deste Edital. A ficha e protocolo de inscrição somente terão validade quando rubricados
pelo servidor, constando ainda o carimbo da Câmara Municipal de Bauru.

04. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Nº 7.853/89 é assegurado o
direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com
a deficiência de que são portadoras.
 
4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.
 
4.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão 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, e a nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
4.4.1. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito,
no ato da inscrição, através de requerimento detalhado do candidato solicitando prova especial, se
necessário, a ser anexado à ficha de inscrição.

 
4.4. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência,
especificando-a na Ficha de Inscrição, anexando ao mesmo:
4.4.1. Laudo Médico 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, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.

4.4.2. Declarar estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no
caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de
habilitação no estágio probatório;

4.4.3. Declarar estar ciente que, caso aprovado no concurso, será convocado para submeter-se à
perícia por equipe multiprofissional a ser designada pelo Presidente da Câmara Municipal de
Bauru, com vistas à confirmação da deficiência declarada, bem assim à análise da compatibilidade
ou não da deficiência com as atribuições do cargo, e ainda da viabilidade das condições de
acessibilidade e da adequação do ambiente de trabalho para a execução das tarefas.
4.5. O não-comparecimento do candidato classificado acarretará a perda do direito à vaga
reservada.

4.6. O candidato considerado não-portador de deficiência concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos.

4.7. Se a deficiência for considerada incompatível com as atribuições do cargo, o candidato
terá seu nome excluído das listas de classificação em que figurar e não será nomeado, sem
direito a indenizações por danos morais ou qualquer outro direito pelo qual sentir-se prejudicado.

4.8. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital
serão considerados como não deficientes e não terão prova especial, sejam quais forem os motivos
alegados.
 
4.9. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções
constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
 
4.10. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo
a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a
segunda somente a pontuação destes últimos.
 
4.11. Após avaliação da equipe multiprofissional na qual seja declarada a compatibilidade do
candidato deficiente em exercer as atribuições do cargo, será efetuada a investidura do mesmo no
cargo, entretanto a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria.
 
05. DAS PROVAS

5.1. O concurso público será realizado em duas etapas:
5.1.1. Prova objetiva, de caráter eliminatório, em que serão avaliados os conhecimentos
referentes ao grau de instrução solicitado – Ensino médio (2º grau) completo, atualidades,
conhecimentos específicos da área.

5.1.2. Prova prática de caráter classificatório..

5.2. A prova objetiva será realizada na cidade de Bauru, em data a ser divulgada através do
Diário Oficial de Bauru, cabendo ao candidato a responsabilidade por acompanhar a
divulgação. O início será às 9 horas com duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para o
preenchimento da folha de respostas, sendo a abertura e fechamento dos portões previstos para,
respectivamente, a partir das 8 horas e 8h50.

5.2.1. Os locais onde os candidatos realizarão as provas serão definidos e publicados no
Diário Oficial de Bauru  disponíveis na Prefeitura e Câmara Municipal de Bauru, além do site
www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial) e www.camarabauru.sp.gov.br (ícone links – prefeitura
de bauru – diário oficial)

5.2.2. Serão listados, no Diário Oficial de Bauru, o intervalo de nomes dos candidatos -
dispostos em ordem alfabética - para cada local de prova, devendo cada candidato verificar onde
deverá prestar o concurso.

5.3. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, nem a realização de provas fora do
horário de início e/ou fora dos locais definidos no Diário Oficial de Bauru. O não-comparecimento
implicará na eliminação do candidato.

5.4. O candidato deverá comparecer ao seu local de prova objetiva, munido de protocolo de
inscrição e do documento de identidade original com o qual se inscreveu, além de caneta
esferográfica de tinta preta ou azul, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do início da
prova, vedada sua admissão dentro do local onde serão realizadas as provas após o fechamento
dos portões, que se dará no horário previsto no item 5.2.

5.5. Para fins de inscrição e identificação do candidato, consideram-se documentos de
identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios  Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública;
pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(Ordens, Conselhos, etc.); carteira de trabalho e carteiras nacionais de habilitação (somente o
modelo novo, com foto, aprovado pelo art. 159 da Lei n. 9.503, de 23/09/1997).

5.6. Não serão considerados como documentos de identidade os títulos eleitorais, as certidões
de nascimento, as carteiras de motorista  (modelo antigo), as carteiras de estudante, as carteiras
funcionais, nem os documentos em mau estado de conservação, que não permitam a
correta identificação do candidato.

5.7. Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao Concurso.

5.8. A prova objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha, com cinco
alternativas cada, dispostas em ‘a-b-c-d-e’, sendo somente uma a alternativa correta.
5.8.1. Na folha de respostas deverá ser utilizada caneta esferográfica e será o único documento
válido para a avaliação, não havendo em hipótese alguma a possibilidade de substituição da
folha.
5.8.2. Para cada questão deverá ser assinalada apenas uma alternativa na folha de respostas.
5.8.3. O caderno de questões não será considerado para fins de avaliação, podendo, portanto,
ser utilizado lápis e borracha para responder às questões. Entretanto, na página de
identificação do candidato, deverá ser utilizada caneta esferográfica.

5.9. Ao encerrar a prova objetiva, o candidato entregará ao fiscal de sala a folha de respostas,
devidamente preenchida e assinada nos espaços próprios.

5.10. A adequada marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá observar o exemplo apresentado, sendo este o único documento válido para a correção
das questões das provas.

5.11. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, durante
sua realização, acompanhado de um fiscal.

5.12. O candidato só poderá retirar-se da sala da prova objetiva após uma hora do seu início.

5.13.  Em hipótese alguma poderão permanecer na sala da prova objetiva menos de 3 (três)
candidatos, devendo ser alertado o fiscal caso deixe de perceber tal fato, pois ao final o envelope
da folha de respostas deverá ser lacrado e rubricado pelo fiscal e os três candidatos.
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5.14. É de responsabilidade do candidato ao terminar a prova objetiva, entregar ao fiscal a
folha de respostas, sob pena de ser eliminado do concurso.

5.15. Após o término da(s) prova(s) o candidato deverá deixar imediatamente o recinto,
aguardando fora dos portões, sendo terminantemente proibido fazer contato com candidatos que
ainda não terminaram a prova, sob pena de ser excluído do processo seletivo.

5.16. Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante as provas:
5.16.1. comunicar-se com outros candidatos, efetuar empréstimos de material ou qualquer
outra finalidade;
5.16.2. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;
5.16.3. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou com os demais candidatos;
5.16.4. for apanhado em flagrante utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a prova,
ou for responsável por falsa identificação pessoal;
5.16.5. recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização;
5.16.6. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
indevido;
5.16.7. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal portando o
caderno de questões ou folha de respostas.

5.17. Durante a realização da prova objetiva é vedada a consulta a livros, revistas, jornais,
folhetos ou anotações, bem como o porte de relógio, máquina de calcular, telefone celular, bipe ou
qualquer outro equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do
concurso público. Caso o candidato esteja portando alguns desses itens, bem como boné ou algo
similar, deverá guardá-los antes do início das provas.

5.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou
aos critérios de avaliação e de classificação.

5.19. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os
atos, editais e comunicados referentes a este concurso público, inclusive quanto às datas
das provas e local de realização, através do Diário Oficial de Bauru disponível na Prefeitura
e Câmara Municipal de Bauru, além do site www.bauru.sp.gov.br(ícone Diário Oficial) e
www.camarabauru.sp.gov.br (ícone links – prefeitura de Bauru - Diário Oficial), devendo
ainda manter atualizado seu endereço.

5.20. A prova prática será definida após o resultado de classificação dos candidatos aprovados
na prova objetiva, devidamente publicados no Diário Oficial de Bauru.
5.20.1. Serão classificados para a prova prática, os candidatos classificados na prova objetiva
até a 5ª colocação, desde que atendido o requisito do item 6.1.4. Em caso de empate na 5ª
colocação, todos os candidatos empatados nesta colocação serão considerados classificados.
5.20.2. A prova prática será realizada na Câmara Municipal de Bauru em data e horário a serem
publicados no Diário Oficial de Bauru disponível na Prefeitura e Câmara Municipal de
Bauru, além dos sites www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial) e www.camarabauru.sp.gov.br
(ícone links – prefeitura de bauru – diário oficial)

5.21. Não será fornecido nenhum tipo de informação sobre o presente Edital, datas e
locais de provas através de telefone da Câmara Municipal de Bauru.

5.22. Caberá à Comissão do Concurso, decidir sobre ocorrências verificadas durante a realização
das provas.

06. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. A prova objetiva conterá 40 questões com peso 1 (um) cada.
6.1.1. O assunto a ser tratado será de conhecimentos do Ensino Fundamental e Médio,
conhecimentos gerais e conhecimentos específicos da área
6.1.2. A prova será composta de 10 questões de português, 10 questões de conhecimentos
gerais (englobando história, geografia, atualidades ) e 20 questões de conhecimentos específicos
da área
6.1.3. Será atribuído 0 (zero) à questão que não estiver assinalada na folha de respostas, ou
que contenha mais de uma alternativa de resposta assinalada, emenda ou rasura, ainda que
legível.

6.1.4. Serão considerados aprovados na prova objetiva somente os candidatos que obtiverem
no mínimo 50% + 1 de acertos na prova, ou seja, aqueles que obtiverem média final igual
ou superior a 21 (vinte e um) pontos.
6.1.5. Serão publicadas as listas dos aprovados e também dos classificados, sendo nesse caso
somente os candidatos habilitados para a prova prática.

6.2. A prova prática valerá no máximo 40 pontos.
6.2.1. Farão parte desta prova somente os candidatos classificados na prova objetiva até a 5ª
colocação.
6.2.2. A comissão definirá os critérios de avaliação da prova prática

07. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e CONDIÇÕES DE DESEMPATE

7.1. A classificação final será publicada no Diário Oficial de Bauru, tendo por resultado a
somatória da nota da prova objetiva e prática. A lista de classificação, tanto final como as demais,
virão sempre pela ordem decrescente da nota obtida e somente até o candidato que obteve a
classificação, ou seja, até a quinta posição.

7.2. Serão utilizados os seguintes critérios de desempate na classificação final:
7.2.1. maior idade (atendendo à Lei n. 10.741/2003);
7.2.2. maior número de filhos;
7.2.3. obtiver maior aproveitamento na prova de Prática
7.2.4. obtiver maior aproveitamento na prova  de Conhecimentos específicos;
7.2.5. obtiver maior aproveitamento na prova de  Português;
7.2.6.   obtiver maior aproveitamento na prova de  Conhecimentos Gerais;

08. DOS RECURSOS

8.1. Serão admitidos recursos quanto:
8.1.1. às questões das provas objetivas;
8.1.2. à divulgação do gabarito oficial; 
8.1.3. à classificação dos candidatos.

8.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, a contar da data:
8.2.1. da prova objetiva;
8.2.2. da divulgação do gabarito oficial no Diário Oficial de Bauru; 
8.2.3. da classificação dos candidatos no Diário Oficial de Bauru.

8.3. Os recursos deverão ser interpostos e endereçados à Comissão Selecionadora do
Concurso Público para o cargo de EDITOR DE VÍDEO. A entrega do recurso deverá ser
protocolada na Diretoria de Recursos Humanos / Serviço de Pessoal da Câmara Municipal de
Bauru, de 2ª à 6ª feira das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas.

8.4. O recurso deverá ser apresentado em 2 (duas) vias com as seguintes especificações:
8.4.1. ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
8.4.2. ser apresentado em folhas separadas para questões diferentes;
8.4.3. conter capa, constando o nome do candidato, o número de inscrição, o endereço para
correspondência e a assinatura do candidato, sendo que sua identificação somente deverá ser feita
na capa e nunca no corpo do recurso;
8.4.4. vir datilografado ou digitado.

8.5. Será liminarmente indeferido o recurso não fundamentado, manuscrito, sem identificação
e/ou não subscrito pelo candidato ou apresentado fora do prazo.

8.6. Os recursos interpostos serão decididos em até 10 (dez) dias úteis pela Comissão,
contados, em qualquer caso, da data de sua protocolização.

8.7. Se do exame dos recursos resultar a anulação de questão, a pontuação correspondente
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de interposição de recurso.

8.8. Não serão aceitos, em hipótese alguma, recursos enviados por fax, Internet ou qualquer
outro meio senão pelo descrito nos itens 8.3 e 8.4.

8.9. Não caberá recurso das decisões da Comissão Selecionadora.
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09. DA HOMOLOGAÇÃO e VALIDADE DO CONCURSO

9.1. O resultado final do concurso, após decidido todos os recursos interpostos,
será homologado pelo Presidente da Câmara Municipal de Bauru e publicado no Diário
Oficial de Bauru.

9.2. O prazo de validade deste concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser
prorrogado uma vez por igual período, atendendo aos interesses do Legislativo.
9.3. A nomeação dos candidatos se dará após a homologação do concurso através
de convocação, devendo o candidato aguardar tal manifestação através do Diário Oficial
de Bauru.

10. DO PROVIMENTO DO CARGO
10.1. O candidato aprovado e convocado para provimento da vaga deverá entregar
no ato da posse, cópia autenticada dos seguintes documentos, sob pena de perda do
direito à vaga:
10.1.1. Ter 18 (dezoito) anos de idade completos na data da posse;
10.1.2. 2 fotos 3x4 recentes;
10.1.3. Título de Eleitor e comprovantes das últimas duas eleições;
10.1.4. CPF;
10.1.5. PIS/PASEP;
10.1.6. Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha
fotografia;
10.1.7. Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
10.1.8. Certidão de Casamento/Certidão de Nascimento;
10.1.9. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e respectiva caderneta
de vacinação para os menores de 05 anos;
10.1.10. Declaração de não ocupar outro Cargo Público no âmbito Municipal, Estadual
ou Federal;
10.1.11. Residir na cidade de Bauru;
10.1.12. Atestado de antecedentes criminais;
10.1.13. Diploma referente ao Ensino Médio (2º grau) de instituição de ensino oficial ou
legalmente reconhecida, com data de expedição até 28/09/2010;
10.1.14. Declaração de bens;
10.1.15  Registro profissional reconhecido pelo MTB, e ou, protocolo do registro
devidamente registrado, ou diploma do Curso de Rádio e TV devidamente reconhecido
pelo MEC.
10.1.16. Outros documentos que a Câmara determinar na posse.

10.2. A documentação será entregue na forma original ou através de cópias autenticadas
legíveis, sendo facultada à Administração Municipal, proceder a autenticação, desde
que sejam apresentados no ato, os documentos originais.

10.3. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. Caso não haja
manifestação do candidato convocado via postal, a convocação será efetuada pelo
Diário Oficial de Bauru.

10.4. Perderá o direito ao cargo o candidato que não se manifestar no prazo
determinado no Diário Oficial de Bauru ou não aceitar as condições estabelecidas para
exercício do cargo pela Câmara Municipal de Bauru, neste último caso através de termo
de desistência.

10.5. Para efeito de nomeação, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em
exame médico realizado pela Administração Municipal de Bauru e a apresentação dos
documentos exigidos.

10.6. A qualquer tempo que sejam constatadas informações fraudulentas, o candidato
será eliminado do Concurso Público. No caso de já estar nomeado, será demitido sem
prejuízo das demais medidas penais cabíveis ao caso. 

10.7. Nos termos do artigo 37, § 10, 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.

10.8. A nomeação do candidato será feita mediante regular Portaria, publicável no
Diário Oficial de Bauru.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As nomeações serão feitas na medida das necessidades administrativas e da
existência de recursos orçamentários e financeiros. 
11.2. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta quando se
der, respeitará a ordem de classificação dos candidatos. 

11.3. O candidato convocado para posse, que não assumir no prazo da convocação,
será compulsoriamente eliminado da classificação, convocando-se o classificado
imediatamente subseqüente. 

11.4. Nenhum candidato inscrito poderá alegar desconhecimento das instruções
contidas neste Edital e demais legislações pertinentes. 

11.5. A inexatidão das afirmativas, irregularidades nos documentos ou não
comprovação de atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste
Edital, mesmo que verificados após a homologação e, em especial, por ocasião da
posse, acarretarão nulidade da inscrição e eliminação do candidato do Concurso Público. 

11.6. Independentemente de sua aprovação/classificação neste Concurso Público,
não será admitido candidato ex-servidor de qualquer órgão de Administração Pública,
que tenha sido demitido por justa causa. 

11.7. O candidato classificado deverá manter junto à Câmara Municipal de Bauru,
durante o prazo de validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando
a eventual nomeação, não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao
Legislativo convocá-lo por falta dessa atualização. No caso do candidato
classificado não ser encontrado, a convocação será através do Diário Oficial de Bauru.

11.8. O candidato que por qualquer motivo não apresentar, em tempo hábil, a
documentação completa, perderá automaticamente o direito à posse. 

11.9. A Câmara Municipal de Bauru não se responsabiliza pelo fornecimento de
quaisquer cursos, textos, apostilas ou outras publicações referentes a este Concurso. 

11.10. Decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de publicação da
Homologação deste concurso e não estando pendente nenhum recurso pertinente ao
mesmo, as provas do concurso serão eliminadas.

11.11.Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Selecionadora do
Concurso Público e, em último caso, pela Presidência da Câmara Municipal de Bauru.

12. PROGRAMA DO CONCURSO:

12.1. Conhecimentos gerais: História e Geografia (ambas do Brasil e de Bauru) e
atualidades.

12.2 Português: Definição e Aplicações - Sujeito, predicado, verbo, substantivo,
adjetivo, artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição,
pontuação, ortografia, acentuação, oração, regência, concordância, morfologia,
fonologia, figuras de linguagem, antônimo, homônimo, sinônimo, abreviações; Leitura,
análise e compreensão de textos: estrutura e normas lingüísticas; Literatura brasileira.
12.2.1. Considerando a faculdade prevista na legislação referente a alteração que
disciplina a nova regra ortográfica brasileira,levar-se-á em consideração as normas
ortográficas aplicadas até 31/12/2008

12.2.2     Conhecimentos específicos da área : noções básicas de edição linear (corte
seco), conhecimentos  de edição não linear (ADOBE PREMIERE 2.0), conhecimentos
do programa de pós-produção ( AFTER EFFECTS ), sistemas de cor, temperatura de cor,
formatos de gravação, linguagens de edição, tratamento de imagens, transcodificação
e composição de imagens.

12.2.3 Bibliografia Básica:
-   Guia autorizado Adobe Premiere PRO 2.0. Ed. Campus
-  DANCYNCER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo. Ed. Elsevier
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  PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – OPERADOR DE MASTER

A Câmara Municipal de Bauru, por determinação do Sr. Presidente, de acordo com as atribuições
legais que lhe são conferidas, torna público na forma prevista no Artigo 37 da Constituição
Federal a abertura das inscrições no período de  28, 29, 30 de setembro, 01, 05 e 06  de outubro
de 2010 para o CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento do cargo efetivo de
OPERADOR DE MASTER, tendo como membros responsáveis pelo processo a Comissão
Selecionadora designada pela Portaria RH-057/2009. O Concurso será regido pelas instruções
especiais constantes do presente instrumento, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos
Municipais e Legislação Municipal pertinente.

01 - DO CARGO PÚBLICO

1.1. O Cargo Público, objeto do presente certame para provimento efetivo, é de 36 horas
semanais e suas atribuições são baseadas no Artigo 3º da Lei 5759/2009, conforme segue:: exibir
e operar a grade de programação diária da TV Câmara, nos horários apresentados pela Diretoria
de Comunicação; dar suporte operacional na exibição de produções ao vivo ou em gravações de
eventos oficiais da Câmara Municipal de Bauru, exibidos pela TV; cuidar e coordenar  o banco de
dados de programas produzidos pela TV Câmara em arquivo próprio, exibidos em programação;
colaborar nos processos de instalação operacional de áudio e vídeo quando das exibições e
gravações da TV Câmara e cumprir o regulamento interno de funcionamento da TV Câmara e as
atribuições próprias do setor observada a complexidade de seu cargo, prestar serviços na Diretoria
de Comunicação da Câmara.

1.2. O Vencimento inicial referente ao cargo de OPERADOR DE MASTER é baseado no
padrão 15A, da Tabela de Vencimentos da Câmara Municipal de Bauru, atualmente correspondente
ao valor R$ 2.422,73 reais.

1.3. O número inicial de vagas para o presente concurso será de 1 (uma) vaga para o cargo de
OPERADOR DE MASTER, podendo ser estendido o número de acordo com as necessidades e
interesses da Presidência do Poder Legislativo, bem como pelo surgimento de novas vagas em
razão de vacância.
1.4. O Regime Jurídico adotado é o Estatutário.

02 - DOS LOCAIS E DATAS PARA INSCRIÇÕES

2.1. O custo da inscrição será de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e deverá ser depositado em
dinheiro, diretamente no auto-atendimento das agências da Caixa Econômica Federal de Bauru, a
favor da Câmara Municipal de Bauru, Agência 0290, Operação 006, Conta 37-7, durante o
período de 28 de setembro a 06 de outubro, inclusive no fim de semana. Os depósitos com valores
diferentes ou que não contenham cédulas serão desconsiderados e a inscrição não será efetuada ou
desclassificada.

Não será aceito depósito em cheque ou por transferência identificada no caso de correntistas do
mencionado banco, sendo que a importância não será restituída em hipótese alguma.

2.2. As inscrições serão efetuadas nos dias 28, 29, 30 de setembro, 01, 05 e 06 de outubro
de 2010 das 12:30 às 17 horas na  Câmara Municipal de Bauru (Praça D. Pedro II nº 1-50) com
entrada pela Avenida Rodrigues Alves, onde o candidato deverá preencher a ficha de inscrição,
munido de documento de identificação original ou cópia autenticada e comprovante do depósito
identificado.

2.3. Conforme Lei nº 4.385/99, alterada pelas Leis nº 5.153/2004 e 5.340/2006, ficam isentos
do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que apresentarem atestado de doação de sangue
original ou cópia autenticada no prazo de até 01 (um) ano anterior à data de início das inscrições,
ou seja, 28/09/2009.

03 - DAS INSCRIÇÕES

3.1. 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.

3.2. Serão de responsabilidade exclusiva do candidato os dados cadastrais informados no
ato de inscrição.

3.3. Não haverá inscrição condicional e/ou extemporânea, bem como por fax, telex, correio

eletrônico ou via postal, sendo cancelada aquela que não atender a todos os requisitos exigidos,
salvo quando houver a necessidade de prorrogação de inscrição mediante a distribuição de senhas
realizada até às 17 horas do dia 06/10/2010.

3.4. A inscrição de candidato portador de deficiência obedecerá às regras contidas no item 04
deste Edital.

3.5. O candidato, portador de deficiência ou não, que necessitar de condição especial para a
realização das provas, deverá encaminhar requerimento fundamentado no ato da inscrição.

3.6. As solicitações de condições especiais para a realização das provas serão atendidas
obedecendo a critérios de viabilidade e de razoabilidade, analisadas pela comissão.

3.7. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição ou nomeação de candidato, desde que
seja verificada ou denunciada a falsidade de declarações ou irregularidades nos documentos.

3.8. O candidato deverá preencher as seguintes condições para a sua inscrição no Concurso:
3.8.1. Ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro na forma da Lei;
3.8.2. Preencher a Ficha de Inscrição de forma legível;
3.8.3. Estar em dia com as obrigações eleitorais, se exigível;
3.8.4. Haver cumprido com as obrigações para o Serviço Militar, para os candidatos do sexo
masculino, quando couber;
3.8.5. Estar em gozo de saúde física e mental para o exercício da função;
3.8.6. Ter completado – na data da inscrição – o Ensino Médio (2º grau) em instituição de
ensino oficial ou legalmente reconhecida.
3.8.7. Apresentar comprovante de depósito identificado junto a CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL ou atestado de doação de sangue original ou cópia autenticada, bem como estar
munido de documento de identificação original ou cópia autenticada.
3.8.8 Ter experiência na função de no mínimo dois anos, devidamente registrados na carteira
profissional.
3.8.9 Ter registro de radialista na função, devidamente reconhecido pelo Ministério do
Trabalho, ou protocolo junto ao Ministério do Trabalho.

3.9. No caso de inscrição por intermédio de um procurador legalmente habilitado, deverão
ser apresentados: instrumento de procuração com firma reconhecida em cartório, cópias legíveis
dos documentos de identidade do candidato e de seu procurador.
3.9.1. Será exigida uma procuração por candidato, a qual ficará retida;
3.9.2. O candidato, ou seu procurador, é responsável pelo preenchimento e informações
prestadas na ficha de inscrição, arcando o candidato com as conseqüências de eventuais erros;
3.9.3. A inscrição efetuada por procuração implica que não poderá ser alegado pelo candidato
desconhecimento das normas e regras estabelecidas neste Edital.

3.10. A ficha de inscrição poderá ser retirada e entregue somente no local e datas definidos no
item 2.2 deste Edital. A ficha e protocolo de inscrição somente terão validade quando rubricados
pelo servidor, constando ainda o carimbo da Câmara Municipal de Bauru.

04. DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

4.1. Às pessoas com deficiência que pretendam fazer uso das prerrogativas que lhes são
facultadas no inciso VII do artigo 37 da Constituição Federal e na Lei Nº 7.853/89 é assegurado o
direito de inscrição para os cargos em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com
a deficiência de que são portadoras.
 
4.2. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias
discriminadas no art. 4º do Decreto Federal Nº 3.298/99.
 
4.3. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no Decreto
Federal nº 3.298/99, particularmente em seu art. 40, participarão 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, e a nota mínima exigida para
todos os demais candidatos.
4.4.1. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, deverão ser requeridos por escrito,
no ato da inscrição, através de requerimento detalhado do candidato solicitando prova especial, se
necessário, a ser anexado à ficha de inscrição.

4.4. Aos deficientes visuais (cegos ou amblíopes) que solicitarem condições especiais serão
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oferecidos assistentes ledores para a realização das provas.
 
4.5. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência,
especificando-a na Ficha de Inscrição, anexando ao mesmo:
4.5.1. Laudo Médico 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, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.
4.5.2. Declarar estar ciente das atribuições do cargo para o qual pretende se inscrever e que, no
caso de vir a exercê-lo, estará sujeito à avaliação pelo desempenho dessas atribuições, para fins de
habilitação no estágio probatório;
4.5.3. Declarar estar ciente que, caso aprovado no concurso, será convocado para submeter-se à
perícia por equipe multiprofissional a ser designada pelo Presidente da Câmara Municipal de
Bauru, com vistas à confirmação da deficiência declarada, bem assim à análise da compatibilidade
ou não da deficiência com as atribuições do cargo, e ainda da viabilidade das condições de
acessibilidade e da adequação do ambiente de trabalho para a execução das tarefas.

4.6. O não-comparecimento do candidato classificado acarretará a perda do direito à vaga
reservada.
4.7. O candidato considerado não-portador de deficiência concorrerá em igualdade de
condições com os demais candidatos.

4.8. Se a deficiência for considerada incompatível com as atribuições do cargo, o candidato
terá seu nome excluído das listas de classificação em que figurar e não será nomeado, sem direito
a indenizações por danos morais ou qualquer outro direito pelo qual sentir-se prejudicado.

4.9. Os candidatos que não atenderem aos dispositivos mencionados no presente Edital
serão considerados como não deficientes e não terão prova especial, sejam quais forem os motivos
alegados.
 
4.10. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções
constantes neste Edital, não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
 
4.11. A publicação do resultado final do Concurso Público será feita em duas listas, contendo
a primeira, a pontuação de todos os candidatos, inclusive a dos portadores de deficiência, e a
segunda somente a pontuação destes últimos.
 
4.12. Após avaliação da equipe multiprofissional na qual seja declarada a compatibilidade do
candidato deficiente em exercer as atribuições do cargo, será efetuada a investidura do mesmo no
cargo, entretanto a deficiência não poderá ser argüida para justificar a concessão de aposentadoria.
 
05. DAS PROVAS

5.1. O concurso público será realizado em duas etapas:
5.1.1. Prova objetiva, de caráter eliminatório, em que serão avaliados os conhecimentos
referentes ao grau de instrução solicitado – Ensino médio (2º grau) completo, atualidades,
conhecimentos específicos da área.

5.1.2. Prova prático dissertativa de caráter classificatório, com descrição de situação prática.

5.2. A prova objetiva será realizada na cidade de Bauru, em data a ser divulgada através do
Diário Oficial de Bauru, cabendo ao candidato a responsabilidade por acompanhar a
divulgação. O início será às 9 horas com duração de 3 horas, incluído o tempo necessário para o
preenchimento da folha de respostas, sendo a abertura e fechamento dos portões previstos para,
respectivamente, a partir das 8 horas e 8h50.

5.2.1. Os locais onde os candidatos realizarão as provas serão definidos e publicados no
Diário Oficial de Bauru  disponíveis na Prefeitura e Câmara Municipal de Bauru, além do site
www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial) e www.camarabauru.sp.gov.br (ícone links –
prefeitura de Bauru - Diário Oficial)

5.2.2. Serão listados, no Diário Oficial de Bauru, o intervalo de nomes dos candidatos -
dispostos em ordem alfabética - para cada local de prova, devendo cada candidato verificar onde
deverá prestar o concurso.

5.3. Não haverá, em hipótese alguma, segunda chamada, nem a realização de provas fora do
horário de início e/ou fora dos locais definidos no Diário Oficial de Bauru. O não-comparecimento

implicará na eliminação do candidato.

5.4. O candidato deverá comparecer ao seu local de prova objetiva, munido de protocolo de
inscrição e do documento de identidade original com o qual se inscreveu, além de caneta esferográfica
de tinta preta ou azul, com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do início da prova, vedada
sua admissão dentro do local onde serão realizadas as provas após o fechamento dos portões, que
se dará no horário previsto no item 5.2.

5.5. Para fins de inscrição e identificação do candidato, consideram-se documentos de
identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública;
pelos Corpos de Bombeiros Militares e pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional
(Ordens, Conselhos, etc.); carteira de trabalho e carteiras nacionais de habilitação (somente o
modelo novo, com foto, aprovado pelo art. 159 da Lei n. 9.503, de 23/09/1997).

5.6. Não serão considerados como documentos de identidade os títulos eleitorais, as certidões
de nascimento, as carteiras de motorista (modelo antigo), as carteiras de estudante, as carteiras
funcionais, nem os documentos em mau estado de conservação, que não permitam a correta
identificação do candidato.

5.7. Fica vedado o ingresso no local das provas de pessoas estranhas ao Concurso.

5.8. A prova objetiva será composta por 40 questões de múltipla escolha, com cinco
alternativas cada, dispostas em ‘a-b-c-d-e’, sendo somente uma a alternativa correta.

5.8.1. Na folha de respostas deverá ser utilizada caneta esferográfica e será o único documento
válido para a avaliação, não havendo em hipótese alguma a possibilidade de substituição da folha.

5.8.2. Para cada questão deverá ser assinalada apenas uma alternativa na folha de respostas.

5.8.3. O caderno de questões não será considerado para fins de avaliação, podendo, portanto,
ser utilizado lápis e borracha para responder às questões. Entretanto, na página de identificação
do candidato, deverá ser utilizada caneta esferográfica.

5.9. Ao encerrar a prova objetiva, o candidato entregará ao fiscal de sala o caderno de
questões e a folha de respostas, devidamente preenchidos e assinados nos espaços próprios.

5.10. A adequada marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato,
que deverá observar o exemplo apresentado, sendo este o único documento válido para a correção
das questões das provas.

5.11. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de prova, durante
sua realização, acompanhado de um fiscal.
5.12. O candidato só poderá retirar-se da sala da prova objetiva após uma hora do seu início.

5.13.  Em hipótese alguma poderão permanecer na sala da prova objetiva menos de 3 (três)
candidatos, devendo ser alertado o fiscal caso deixe de perceber tal fato, pois ao final o envelope
da folha de respostas deverá ser lacrado e rubricado pelo fiscal e os três candidatos.

5.14. É de responsabilidade do candidato ao terminar a prova objetiva, entregar ao fiscal o
caderno de questões e a folha de respostas, sob pena de ser eliminado do concurso.

5.15. Após o término da(s) prova(s) o candidato deverá deixar imediatamente o recinto,
aguardando fora dos portões, sendo terminantemente proibido fazer contato com candidatos que
ainda não terminaram a prova, sob pena de ser excluído do processo seletivo.

5.16. Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante as provas:
5.16.1. comunicar-se com outros candidatos, efetuar empréstimos de material ou qualquer
outra finalidade;
5.16.2. for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a execução das provas;
5.16.3. faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação das
provas e/ou com os demais candidatos;
5.16.4. for apanhado em flagrante utilizando-se de qualquer meio na tentativa de burlar a prova,
ou for responsável por falsa identificação pessoal;
5.16.5. recusar-se a entregar o material das provas ao término do tempo destinado para a sua
realização;
5.16.6. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento
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indevido;
5.16.7. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal portando o
caderno de questões ou folha de respostas.

5.17. Durante a realização da prova objetiva é vedada a consulta a livros, revistas, jornais,
folhetos ou anotações, bem como o porte de relógio, máquina de calcular, telefone celular, bipe ou
qualquer outro equipamento elétrico ou eletrônico, sob pena de eliminação do candidato do
concurso público. Caso o candidato esteja portando alguns desses itens, bem como boné ou algo
similar, deverá guardá-los antes do início das provas.

5.18. No dia de realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de
aplicação destas e/ou pelas autoridades presentes, informações referentes ao seu conteúdo e/ou
aos critérios de avaliação e de classificação.

5.19. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os
atos, editais e comunicados referentes a este concurso público, inclusive quanto às datas
das provas e local de realização, através do Diário Oficial de Bauru disponível na Prefeitura
e Câmara Municipal de Bauru, além dos sites www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial),
e  www.camarabauru.sp.gov.br (ícone links – prefeitura de Bauru - Diário Oficial),  devendo
ainda manter atualizado seu endereço.

5.20. A prova de prático dissertativa será definida após o resultado de classificação dos
candidatos aprovados na prova objetiva, devidamente publicados no Diário Oficial de Bauru.
5.20.1. Serão classificados para a prova prática, os candidatos classificados na prova objetiva
até a 5ª colocação, desde que atendido o requisito do item 6.1.4. Em caso de empate na 5ª
colocação, todos os candidatos empatados nesta colocação serão considerados classificados.
5.20.2. A prova prática será realizada na Câmara Municipal de Bauru em data e horário a serem
publicados no Diário Oficial de Bauru disponível na Prefeitura e Câmara Municipal de
Bauru, além dos sites www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial), e
www.camarabauru.sp.gov.br (ícone links – prefeitura de Bauru - Diário Oficial)
5.21. Não será fornecido nenhum tipo de informação sobre o presente Edital, datas e
locais de provas através de telefone da Câmara Municipal de Bauru.

5.22. Caberá à Comissão do Concurso, decidir sobre ocorrências verificadas durante a realização
das provas.

06. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

6.1. A prova objetiva conterá 40 questões com peso 1 (um) cada.
6.1.1. O assunto a ser tratado será de conhecimentos do Ensino Fundamental e Médio,
conhecimentos gerais e conhecimentos específicos.

6.1.2. A prova será composta de 10 questões de português, 10 questões de conhecimentos
gerais (englobando história, geografia, atualidades ) e 20 questões de conhecimentos específicos
da área
6.1.3. Será atribuído 0 (zero) à questão que não estiver assinalada na folha de respostas, ou
que contenha mais de uma alternativa de resposta assinalada, emenda ou rasura, ainda que
legível.
6.1.4. Serão considerados aprovados na prova objetiva somente os candidatos que obtiverem
no mínimo 50% + 1 de acertos na prova, ou seja, aqueles que obtiverem média final igual
ou superior a 21 (vinte e um) pontos.
6.1.5. Serão publicadas as listas dos aprovados e também dos classificados, sendo nesse caso
somente os candidatos habilitados para a prova prático dissertativa

6.2. A prova prático dissertativa valerá no máximo 40 pontos.
6.2.1. Farão parte desta prova somente os candidatos classificados na prova objetiva até a 5ª
colocação.
6.2.2. A comissão definirá os critérios de avaliação da prova prático dissertativa

07. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL e CONDIÇÕES DE DESEMPATE

7.1. A classificação final será publicada no Diário Oficial de Bauru, tendo por resultado a
somatória da nota da prova objetiva e prático-dissertativa. A lista de classificação, tanto final
como as demais, virão sempre pela ordem decrescente da nota obtida e somente até o candidato
que obteve a classificação, ou seja, até a quinta posição.

7.2. Serão utilizados os seguintes critérios de desempate na classificação final:
7.2.1. maior idade (atendendo à Lei n. 10.741/2003);
7.2.2. maior número de filhos;
7.2.3. obtiver maior aproveitamento na prova de Prático dissertativa; 
7.2.4. obtiver maior aproveitamento na prova  de Conhecimentos específicos;
7.2.5. obtiver maior aproveitamento na prova de  Português;
7.2.6. obtiver maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Gerais;

08. DOS RECURSOS

8.1. Serão admitidos recursos quanto:
8.1.1. às questões das provas objetivas;
8.1.2. à divulgação do gabarito oficial; 
8.1.3. à classificação dos candidatos.

8.2. O prazo para interposição de recurso será de 2 (dois) dias úteis, a contar da data:
8.2.1. da prova objetiva;
8.2.2. da divulgação do gabarito oficial no Diário Oficial de Bauru; 
8.2.3. da classificação dos candidatos no Diário Oficial de Bauru.

8.3. Os recursos deverão ser interpostos e endereçados à Comissão Selecionadora do
Concurso Público para o cargo de OPERADOR DE MASTER. A entrega do recurso deverá ser
protocolada na Diretoria de Recursos Humanos / Serviço de Pessoal da Câmara Municipal de
Bauru, de 2ª à 6ª feira das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas.

8.4. O recurso deverá ser apresentado em 2 (duas) vias com as seguintes especificações:
8.4.1. ser fundamentado, com argumentação lógica e consistente;
8.4.2. ser apresentado em folhas separadas para questões diferentes;
8.4.3. conter capa, constando o nome do candidato, o número de inscrição, o endereço para
correspondência e a assinatura do candidato, sendo que sua identificação somente deverá ser feita
na capa e nunca no corpo do recurso;
8.4.4. vir datilografado ou digitado.

8.5. Será liminarmente indeferido o recurso não fundamentado, manuscrito, sem identificação
e/ou não subscrito pelo candidato ou apresentado fora do prazo.

8.6. Os recursos interpostos serão decididos em até 10 (dez) dias úteis pela Comissão,
contados, em qualquer caso, da data de sua protocolização.

8.7. Se do exame dos recursos resultar a anulação de questão, a pontuação correspondente
será atribuída a todos os candidatos, independentemente de interposição de recurso.

8.8. Não serão aceitos, em hipótese alguma, recursos enviados por fax, Internet ou qualquer
outro meio senão pelo descrito nos itens 8.3 e 8.4.

8.9. Não caberá recurso das decisões da Comissão Selecionadora.

09. DA HOMOLOGAÇÃO e VALIDADE DO CONCURSO

9.1. O resultado final do concurso, após decidido todos os recursos interpostos, será
homologado pelo Presidente da Câmara Municipal de Bauru e publicado no Diário Oficial de
Bauru.

9.2. O prazo de validade deste concurso será de 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado
uma vez por igual período, atendendo aos interesses do Legislativo.

9.3. A nomeação dos candidatos se dará após a homologação do concurso através de
convocação, devendo o candidato aguardar tal manifestação através do Diário Oficial de Bauru.

10. DO PROVIMENTO DO CARGO

10.1. O candidato aprovado e convocado para provimento da vaga deverá entregar no ato da
posse, cópia autenticada dos seguintes documentos, sob pena de perda do direito à vaga:
10.1.1. Ter 18 (dezoito) anos de idade completos na data da posse;
10.1.2. 2 fotos 3x4 recentes;
10.1.3. Título de Eleitor e comprovantes das últimas duas eleições;
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10.1.4. CPF;
10.1.5. PIS/PASEP;
10.1.6. Documento de Identidade de reconhecimento nacional, que contenha fotografia;
10.1.7. Certificado de Reservista, para os candidatos do sexo masculino;
10.1.8. Certidão de Casamento/Certidão de Nascimento;
10.1.9. Certidão de Nascimento dos filhos menores de 21 anos e respectiva caderneta de
vacinação para os menores de 05 anos;
10.1.10. Declaração de não ocupar outro Cargo Público no âmbito Municipal, Estadual ou
Federal;
10.1.11. Residir na cidade de Bauru;
10.1.12. Atestado de antecedentes criminais;
10.1.13. Diploma referente ao Ensino Médio (2º grau) de instituição de ensino oficial ou legalmente
reconhecida, com data de expedição até 28/09/2010;
10.1.14. Declaração de bens;
10.1.15. Registro de radialista na função devidamente reconhecido pelo ministério do trabalho, ou
protocolo junto ao ministério do trabalho;
10.1.16. Outros documentos que a Câmara determinar na posse.

10.2. A documentação será entregue na forma original ou através de cópias autenticadas legíveis,
sendo facultada à Administração Municipal, proceder a autenticação, desde que sejam apresentados
no ato, os documentos originais.

10.3. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação. Caso não haja manifestação
do candidato convocado via postal, a convocação será efetuada pelo Diário Oficial de Bauru.

10.4. Perderá o direito ao cargo o candidato que não se manifestar no prazo determinado no
Diário Oficial de Bauru ou não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo pela
Câmara Municipal de Bauru, neste último caso através de termo de desistência.

10.5. Para efeito de nomeação, fica o candidato convocado sujeito à aprovação em exame
médico realizado pela Administração Municipal de Bauru e a apresentação dos documentos
exigidos.

10.6. A qualquer tempo que sejam constatadas informações fraudulentas, o candidato será
eliminado do Concurso Público. No caso de já estar nomeado, será demitido sem prejuízo das
demais medidas penais cabíveis ao caso. 

10.7. Nos termos do artigo 37, § 10, 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.

10.8. A nomeação do candidato será feita mediante regular Portaria, publicável no Diário
Oficial de Bauru.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1. As nomeações serão feitas na medida das necessidades administrativas e da existência
de recursos orçamentários e financeiros. 

11.2. A aprovação em concurso não cria direito à nomeação, mas esta quando se der, respeitará
a ordem de classificação dos candidatos. 
11.3. O candidato convocado para posse, que não assumir no prazo da convocação, será
compulsoriamente eliminado da classificação, convocando-se o classificado imediatamente
subseqüente. 
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11.4. Nenhum candidato inscrito poderá alegar desconhecimento das instruções contidas
neste Edital e demais legislações pertinentes. 

11.5. A inexatidão das afirmativas, irregularidades nos documentos ou não comprovação de
atendimento a todos os requisitos e condições estabelecidos neste Edital, mesmo que verificados
após a homologação e, em especial, por ocasião da posse, acarretarão nulidade da inscrição e
eliminação do candidato do Concurso Público. 

11.6. Independentemente de sua aprovação/classificação neste Concurso Público, não será
admitido candidato ex-servidor de qualquer órgão de Administração Pública, que tenha sido
demitido por justa causa. 

11.7. O candidato classificado deverá manter junto à Câmara Municipal de Bauru, durante o
prazo de validade deste Concurso Público, seu endereço atualizado, visando a eventual nomeação,
não lhe cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao Legislativo convocá-lo por falta
dessa atualização. No caso do candidato classificado não ser encontrado, a convocação será
através do Diário Oficial de Bauru.

11.8. O candidato que por qualquer motivo não apresentar, em tempo hábil, a documentação
completa, perderá automaticamente o direito à posse. 

11.9. A Câmara Municipal de Bauru não se responsabiliza pelo fornecimento de quaisquer
cursos, textos, apostilas ou outras publicações referentes a este Concurso. 

11.10.Decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias da data de publicação da Homologação
deste concurso e não estando pendente nenhum recurso pertinente ao mesmo, as provas do
concurso serão eliminadas.

11.11.Todos os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Selecionadora do Concurso Público
e, em último caso, pela Presidência da Câmara Municipal de Bauru.

12. PROGRAMA DO CONCURSO:

12.1. Conhecimentos gerais: História e Geografia (ambas do Brasil) e atualidades.

12.2. Português: Definição e Aplicações - Sujeito, predicado, verbo, substantivo, adjetivo,
artigo, numeral, pronome, advérbio, preposição, conjunção, interjeição, pontuação, ortografia,
acentuação, oração, regência, concordância, morfologia, fonologia, figuras de linguagem, antônimo,
homônimo, sinônimo, abreviações; Leitura, análise e compreensão de textos: estrutura e normas
lingüísticas; Literatura brasileira.
12.2.1. Considerando a faculdade prevista na legislação referente a alteração que disciplina a
nova regra ortográfica brasileira, levar-se-á em consideração as normas ortográficas
aplicadas até 31/12/2008

12.2.2  Conhecimentos específicos da área:  roteiro de programação, afinação de programas,
captura e edição de comercias e programas, exibição de comerciais e programas gravados,
exibição e afinação de programas ao vivo, rotina do controle mestre, sistemas de cor,
sistemas de gravação, transcodificação e gravação de sinais de vídeo.

12.2.3 Bibliografia Básica:
-  MONTEZ, Carlos; BECKER, Waldecir. TV Digital Interativa. Conceitos, desafios

e perspectivas para o Brasil. 2. ed. Florianópolis: Ed. UFSC, 2005
- ALENCAR, Marcelo Sampaio de. Televisão Digital. São Paulo: Érica, 2007.


