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Diário Oficial de Bauru

LEI Nº  6.074, DE 23  DE MAIO DE 2.011
P. 39.929/10Cria o Fundo Municipal de Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e Mini Distritos Industriais
de Bauru – FMDM e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de
Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica criado o Fundo Municipal para Aquisição de Áreas e Obras de Infraestrutura nos Distritos e
Mini Distritos Industriais de Bauru – FMDM, vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, com a
finalidade de prover recursos para aquisição de áreas, implantação de galerias, asfalto, iluminação, sinalização, visando o
desenvolvimento da economia municipal.

Art. 2º São receitas do Fundo:
I - auxílios, subvenções ou doações estaduais, federais ou privadas, dotações orçamentárias e créditos adicionais
que venham a ser autorizados por Lei e atribuídos aos Distritos e Mini Distritos de Bauru;
II - quaisquer outras rendas eventuais relacionadas com a venda de áreas, permissões onerosas e eventuais taxas
referentes às áreas de Distrito e Mini Distritos;
III – juros bancários e rendas de capital, provenientes da imobilização ou aplicação da receita do FMDM.

Art. 3º Os recursos que constituem o FMDM serão obrigatoriamente depositados, mensalmente, em conta
bancária especial a ser instituída sob a denominação de FMDM, que será movimentada pelo Presidente em conjunto com o
Vice-Presidente.

Art. 4º O FMDM será administrado por um Conselho Diretor assim composto:
I - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, seu Presidente nato;
II - um membro da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, como Vice-Presidente;
III - um membro da Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN;
IV - um membro do Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM.

Parágrafo único. Os membros do Conselho Diretor do FMDM serão nomeados através de Decreto,
com  prazo de mandato fixado em 02 (dois) anos.

Art. 5º Compete ao Presidente do Fundo:
I – administrar o Fundo e coordenar a execução de seus recursos;
II – manter o controle necessário à execução orçamentária do Fundo, no que se refere a empenhos, liquidações e
pagamentos das despesas e ao recebimento das receitas do Fundo;
III – manter, em coordenação com o setor de patrimônio da Prefeitura Municipal, os controles necessários sobre os
bens patrimoniais com carga ao Fundo;
IV – encaminhar à Secretaria Municipal de Economia e Finanças:
a) mensalmente as demonstrações de receita e despesa;
b) trimestralmente, o inventário de bens materiais e de serviços;
c) Anualmente, o inventário dos bens imóveis e o balanço geral do Fundo;
V – firmar, com o responsável pelo controle da execução orçamentária, as demonstrações mencionadas anteriormente;
VI – manter o controle necessário da receita do Fundo.

Art. 6º Constituem atribuições do Vice-Presidente do Fundo:
I – substituir o Presidente na sua ausência;
II – preparar as demonstrações mensais das receitas e despesas a serem encaminhadas ao Presidente do Fundo;
III – providenciar, junto à Secretaria Municipal de Economia e Finanças, as demonstrações que indiquem a situação
econômico-financeira geral do Fundo;
IV – apresentar ao Presidente do Fundo, a análise e a avaliação da situação econômico-financeira do Fundo, detectada
nas demonstrações mencionadas;
V – encaminhar ao Presidente do Fundo, relatórios mensais de acompanhamento e avaliação da execução orçamentária
dos programas e projetos do Fundo.

Art. 7º Compete aos membros:
I – participar das reuniões referente à destinação dos recursos do Fundo;
II – sugerir ao Presidente do Fundo, diretrizes para a destinação dos recursos do Fundo;
III – auxiliar sempre que solicitado, o Vice Presidente nas suas atividades;
IV – aprovar as despesas a serem feitas pelo Fundo.

Art. 8º O FMDM integrará o orçamento anual do Município.
Parágrafo único. As prestações de contas dos recursos recebidos seguem as normas do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo.
Art. 9º Na constituição do FMDM, observar-se-á o disposto nos artigos 71 a 74 da Lei Federal nº 4.320,

de 17 de março de 1.964.
Art. 10 Os bens adquiridos pelo FMDM serão destinados ao uso já descritos anteriormente e incorporados

ao patrimônio do Município.

Art. 11 O Prefeito Municipal, dentro de 90 (noventa) dias, regulamentará, mediante Decreto a presente Lei.
Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 23 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

PAULO ROBERTO FERRARI
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrada 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 11.550, 27 DE MAIO DE 2.011
P. 25.392/11 Fixa os valores das tarifas do sistema de Transporte Coletivo Urbano do Município.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso das suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 51 da Lei
Orgânica do Município de Bauru e artigo 25 da Lei Municipal nº 4.035, de 11 de março de 1.996;

CONSIDERANDO - o parecer exarado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de
Bauru - EMDURB,

D E C R E T A
Art. 1º Fica definido o valor das tarifas do Sistema de Transporte Coletivo Urbano no Município de

Bauru, nos seguintes termos:
a) R$ 2,25 (dois reais e vinte e cinco centavos) para tarifa básica com pagamento em cartão;
b) R$ 0,60 (sessenta centavos) para tarifa integração com pagamento em cartão;
c) Será concedida uma redução tarifária de 25% (vinte e cinco por cento) aos estudantes de 1º e 2º Grau e Ensino
Superior, ampliando a faixa etária de idade de menores de 18 anos para menores de 25 anos;
d) Será concedido um Bônus de 10% (dez por cento) no entrepico, nos horários das 09h30 às 11h30 e das 13h30
às 15h30 de Segunda a Sábado, para os usuários que utilizarem cartões cadastrados, com produtos Vale Transporte ou
Comum, bem como suas respectivas integrações, sendo que estes benefícios não serão concedidos nos domingos e feriados.
Os Cartões Avulsos (précarregados) e Cartões de Estudantes não terão o bônus;
e) A ampliação dos benefícios concedidos na letra “c”, redução tarifária de 25% (vinte e cinco por cento) aos
estudantes com idade superior a 18 anos e inferior a 25 anos de idade, bem como o benefício descrito na letra “d”, Bônus
de 10% (dez por cento) aos usuários que utilizarem o serviço de transporte coletivo nas faixas horárias do entrepico, serão
suportados por liberalidade, pelas concessionárias do sistema, conforme constante no processo administrativo nº 25392/
11.

Art. 2º Fica definido o valor de R$ 2,40 (dois reais e quarenta centavos) para pagamento da tarifa básica
em espécie.

Art. 3º Este decreto entra em vigor a partir do dia 27 de junho de 2.011.
Bauru, 27 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

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 11.551,  DE 27 MAIO DE 2.011
Designa substituto para responder pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos – SNJ, nos afastamentos e
impedimentos legais do Secretário.

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

D E C R E T A
Art. 1º Fica designado o Dr. RICARDO CHAMMA, portador do RG n° 15.806.513, para

responder pela Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos – SNJ, nos afastamentos e impedimentos legais do Secretário.
Art. 2º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 27 de maio de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

PROJETO  DE  LEI  Nº  42 / 11
P. 20.944/11 – Ap. 21.749/00 (capa) Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Governo do Estado
de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEADS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz
saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar Termo de Convênio e Aditamento
com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Social – SEADS, objetivando a implantação
e execução do “Projeto VIVA LEITE”, neste Município.

Art. 2º Para o cumprimento do disposto no art. 1º, fica o Poder Executivo autorizado:
I - a executar o Programa ligado à Secretaria de Desenvolvimento Social – SEADS;

PROJETOS  DE LEI
enviados à Câmara Municipal
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Secretaria da Administração
Richard Vendramini

 Secretário

Seção II
Secretarias Municipais

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – CLÍNICO
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS inscritos no Concurso Público para o cargo de
Especialista em Saúde Médico – Clínico, para a realização da Prova Objetiva, nos termos do Edital  17/
2011, de acordo com as seguintes orientações:  A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA EM 05/06/
2011 (DOMINGO), NA FACULDADE ANHANGUERA, sito à AVENIDA MOUSSA NAKHAL
TOBIAS, N° 3-33, PARQUE SÃO GERALDO, BLOCO C (SALA 11).
A Prova terá início às 9 horas, com duração de 03 horas. O portão de entrada será fechado
impreterivelmente às 8 horas e 50 minutos, não sendo permitida, sob nenhum pretexto a entrada de
candidato após o horário estabelecido.
Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munidos de: caneta esferográfica azul ou
preta, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de protocolo de inscrição
devidamente autenticado pelo DRH ou o formulário de inscrição original acompanhado do
comprovante de depósito referente à taxa de inscrição; original da cédula oficial de identidade (RG)
ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou carteira
de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará
na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou
aplicação de prova.

Bauru, 24 de maio de 2011.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE MÉDICO – PEDIATRA,
ORTOPEDISTA, PERITO, INFECTOLOGISTA, SANITARISTA, PSIQUIATRA, CIRURGIÃO,
GINECOLOGISTA.
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de
Recursos Humanos CONVOCA OS CANDIDATOS inscritos no Concurso Público para o cargo de
Especialista em Saúde Médico – Pediatra, Ortopedista, Perito, Infectologista, Sanitarista, Psiquiatra,
Cirurgião e Ginecologista, para a realização da Prova Objetiva, nos termos dos Editais 14/2011, 15/2011,
16/2011, e 18/2011, de acordo com as seguintes orientações: A PROVA OBJETIVA SERÁ REALIZADA
EM 29/05/2011 (DOMINGO), NA INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO – ITE, PRÉDIO DA
FACULDADE DE DIREITO, sito à PRAÇA IX DE JULHO Nº 1-51, VILA PACIFICO, SALA 111.

A Prova terá início às 9 horas, com duração de 03 horas. O portão de entrada será fechado
impreterivelmente às 8 horas e 50 minutos, não sendo permitida, sob nenhum pretexto a entrada de
candidato após o horário estabelecido.
Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova indicado acima, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munidos de: caneta esferográfica azul ou
preta, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de protocolo de inscrição
devidamente autenticado pelo DRH ou o formulário de inscrição original acompanhado do
comprovante de depósito referente à taxa de inscrição; original da cédula oficial de identidade (RG)
ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de identificação ou carteira
de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará
na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou
aplicação de prova.

Bauru, 24 de maio de 2011.
A Comissão

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS
E IDOSOS
A Prefeitura Municipal de Bauru através da Secretaria Municipal de Administração - Departamento de
Recursos Humanos CONVOCA os candidatos aprovados na 1ª Fase – Prova Objetiva e que obtiveram
100% (cem por cento) de aproveitamento no Curso de Formação do Concurso Público para o cargo de
CUIDADOR DE CRIANÇAS, JOVENS, ADULTOS E IDOSOS (Edital nº 13/2011), para a realização
da 2ª Fase – Prova Objetiva, de acordo com as seguintes orientações: A 2ª FASE – PROVA OBJETIVA
SERÁ REALIZADA EM 29/05/2011 (DOMINGO), NA INSTITUIÇÃO TOLEDO DE ENSINO –
ITE, PRÉDIO DA FACULDADE DE DIREITO, sito à PRAÇA IX DE JULHO Nº 1-51, VILA
PACIFICO, SALA 112.
A 2ª Fase – Prova terá início às 9h00min, com duração de 03 horas. O portão de entrada será fechado
impreterivelmente às 8 horas e 50 minutos, não sendo permitida, sob nenhum pretexto a entrada de
candidato após o horário estabelecido.
Os candidatos deverão comparecer impreterivelmente no local de prova acima indicado, com antecedência
mínima de 30 (trinta) minutos do horário fixado para seu início, munidos de: caneta esferográfica azul ou
preta, lápis e borracha.
Somente será admitido à sala de prova o candidato que estiver munido de original da cédula oficial
de identidade (RG) ou carteira expedida por órgão de classe que tenha força de documento de
identificação ou carteira de trabalho, não sendo aceitas cópias, ainda que autenticadas.
Os documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitirem, com clareza a identificação
do candidato.
O não comparecimento na hora, data e local aprazados para realização da Prova Objetiva implicará
na desclassificação do candidato não se concedendo em nenhuma hipótese, segunda chamada ou
aplicação de prova.

Bauru/SP, 26 de maio de 2011.
A Comissão

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIAS: A partir de 23/05/2011, portaria nº 1004/2011, transfere, a pedido, a servidora
EDNEIA FERREIRA LIMA PIRES, portadora do RG nº 16.156144-5, matrícula 15.495, Agente em
Gestão Administrativa e Serviços – Agente de Administração, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Econômico para a Secretaria Municipal de Cultura, conforme protocolo/e-doc nº 22.103/2011.

A partir de 30/05/2011, portaria nº 1005/2011, transfere, a pedido, a servidora ANGELICA DE LIMA
CARDOSO, portadora do RG nº 29.503.051-3, matrícula 29.799, Especialista Esportivo, Cultural e Social
– Assistente Social, da Secretaria Municipal de Planejamento para a Secretaria Municipal de Administração,
conforme protocolo/e-doc nº 23.156/2011.

CONTRATO N° 6.399/11 - PROCESSO Nº 20.914/10 (E-doc n° 17.640/11) - CONTRATANTE:
MUNICÍPIO DE BAURU - CONTRATADA: EMPRESA TORINO INFORMÁTICA LTDA - OBJETO:
A CONTRATADA obriga-se a fornecer ao CONTRATANTE 01 (uma) impressora multifuncional a laser,
marca hp, modelo M2727 e 01 (uma) impressora laser monocromática 33 ppm, marca hp, modelo p2055dn
+ bandejas adicionais,  melhor descritas no Anexo I do Edital nº 218/10 e nos termos de sua proposta anexa
ao Processo nº 20.914/2.010 – PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 4.460,00 – MODALIDADE:
Pregão Presencial 64/10 - PROPONENTES: 04  –– ASSINATURA: 09/05/11, conforme art. 61, parágrafo
único da Lei Federal nº 8.666/93.

Secretaria das Adm. Regionais
Ricardo Oliveira

Secretário

II - a receber repasses financeiros e/ou cessão de uso de bens patrimoniais e outros.
Art. 3º As despesas decorrentes com a execução da presente Lei, serão suportadas por dotações do

orçamento próprio, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário.
Art. 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, ...

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
19, maio, 11

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o Projeto de Lei que autoriza o Poder
Executivo Municipal a celebrar Convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento
Social – SEADS, visando a continuidade da execução do Programa Estadual Viva Leite.

Tal projeto se faz necessário, pois o Programa Estadual Viva Leite tem como objetivo oferecer às crianças de 06
meses a 24 meses de idade uma complementação alimentar em leite fluído, enriquecido com nutrientes, vitaminas A, D e
Ferro, fortalecendo o desenvolvimento e reduzindo a mortalidade infantil por desnutrição.

Insta salientar que referido programa desenvolvido pela Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento foi
transferido para a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, razão do envio do presente projeto.

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

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS
Praça das Cerejeiras, 1-59 2º andar, sala 3

3235-1194 / 3235-1326
Administração Regional Bela Vista

Rua Santos Dumont, 14-43
- F. 3212-7865

Administração Regional Falcão/Industrial
Rua Domingos Bertoni, 7-50

- F. 3218-5013
Departamento Social

Administração Regional Mary Dota
Av. Cruzeiro do Sul, 27-50

- F. 3203-1890
Administração Regional São Geraldo

Rua Carlos Galiters, quadra 2
- F. 3237-3460

Sub-Prefeitura de Tibiriçá
Rua João Figueira de Mello, quadra 3

- F. 3279-1145

PORTARIA SEAR 15/2011
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS, no uso de suas atribuições
legais,

RESOLVE
Constituir o Grupo de Trabalho para organização do evento “Orçamento Participativo 2011/2012”, conforme
segue:
Darianne Ap. Silva - Coordenadora
Miguel Fernando Hernandes
Thays Bejas Lopes V. de Oliveira
Valquiria Milanez Pedroti
Vanessa C. Soares
PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE.

Bauru, 23 de maio de 2011.
RICARDO OLIVEIRA

Secretário Municipal das Administrações Regionais

Secretaria de Economia e Finanças
Marcos  Roberto da  Costa Garcia

Secretário

Os pagamentos referente a tributos, tarifas e outros serviços pertencentes a Prefeitura Municipal
de Bauru, devem ser feitos exclusivamente através de guias (com código de barras ou GRE) não podendo
ser efetuados em hipótese alguma com depósitos em conta corrente, pois não há como identificar o
tributo ou outro serviço o qual foi pago, impossibilitando assim sua baixa.

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Francisco João de Amorim

DIRETOR DA DIVISÃO DE D. D. A- REC. IMOBILIÁRIAS

Processo DEFERIDO:
Proc. 20389/11 – Assaf Hadba.

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av.
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 30(Trinta) dias, a
partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos  Administrativos
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos
legais, nos termos do artigo nº 270 do Decreto Municipal Nº 10645/08.

Proc. 50851/08 – Jose Osvaldo Marques;
Proc. 50979/08 –Roselena Palomo;
Proc.    375/09 – Raphael Osman Abou Jokh;
Proc.    671/09 – Jose Carlos Rodrigues;
Proc.  1420/09 – Sebastiana Custódio Pereira;
Proc.  3082/09 – Suzana Gomes Castro;
Proc.  3816/09 – Carlos Domingos de Oliveira;
Proc.  1024/11 – Marco Roberto Alves da Silva.

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos da cláusula 3ª do respectivo Termo 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. 49482/08 – Jaime Martins Ferreira;
Proc. 49532/08 – Marco Aurélio Martins;
Proc. 49541/08 –Ednaldo Costa da Silva;
Proc. 49534/08 – Enevaldo Cabral dos Santos;

Proc. 49556/08 – Luzia Leandro;
Proc. 49585/08 –Jose Paulo da Silva;
Proc. 49617/08 – Wagner Martins da Silva;
Proc. 49715/08 – Thiago Mendes;
Proc. 49784/08 – Gustavo Pinheiro Sanchez;
Proc. 49787/08 – Luiz Henrique Eleutério da Cunha;
Proc. 49821/08 – Aparecido Mathias;
Proc. 49907/08 – Jose Carlos Posca;
Proc. 49942/08 – Arlindo Cezar Moura Mistrani;
Proc. 50018/08 – Paulo Cesar Delchiaro;
Proc. 50048/08 – Diego Ruiz;
Proc. 50073/08 – Noemi Esganzella da Silva;
Proc. 50836/08 – Cleusa Aparecida Ferreira.
Proc. 49403/08  -  Odorico Rodrigues de Lara.

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA RECEITAS MOBILIÁRIA
Carla Giovana Mendes Spinola

DIRETORA DA DIVISÃO DE D.D.A.- REC. MOBILIÁRIAS

Notificamos os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam no POUPA TEMPO, sito à Av.
Nações Unidas nº 4-44, esquina com Rua Inconfidência, Centro da Cidade, no Prazo de 30(Trinta) dias, a
partir da publicação desta, a fim de promoverem a regularização dos Procedimentos  Administrativos
indicados, sob pena de Cancelamento do parcelamento e cobrança do saldo remanescente com acréscimos
legais, nos termos do artigo nº 270 do Decreto Municipal Nº 10645/08.

Proc.35326/2007 – Ponto Certo Distribuidora Gêneros Alimentícios Ltda.
Proc. 2882/09     – Sementes Falcão Representação Agrícola Ltda.;
Proc. 4878/09     – Joaquim Jose dos Santos.

Notificamos o(s) contribuinte(s) abaixo relacionado da RESCISÃO e do CANCELAMENTO do
PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO nos Termos da cláusula 3ª do respectivo Termo 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. 48783/08 – Ronil Reparos em Sistemas Elétricos Ltda – Me;
Proc. 49827/08 – Isabel Cristina Amaral Fraga;
Proc. 49870/08 – Marcio Augusto Uchida;
Proc. 50063/08 – Evandro Elso Salgado;
Proc. 50169/08  - Centro de Formação de Condutores Francisco Alves Ltda Me.

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 34, DE 20 DE MAIO DE 2011
Altera a Instrução Normativa nº 26, de 21 de maio de 2010 e dá outras providências.

Marcos Roberto da Costa Garcia, Secretário de Economia e Finanças deste Município, usando
de suas atribuições legais e constitucionais, considerando a necessidade de efetuar alguns ajustes na Instrução
Normativa nº 26, de 21 de maio de 2010, como também instituir de imediato a notificação exclusivamente
eletrônica nos quadros do Departamento de Arrecadação Tributária, conforme autorização veiculada pela
Lei nº 5.911, de 7 de maio de 2010, resolve:

Art. 1º. A Instrução Normativa nº 26, de 21 de maio de 2010, passa a vigorar com as seguintes
alterações:

“Art. 1º. (...)
§ 3º-A pessoa jurídica, ainda que imune ou isenta, responsável por ginásios, estádios, teatros,

salões e congêneres, é substituta tributária do ISS em relação aos shows e eventos realizados nesses locais.”
(NR)

“Art. 5º. (...)
V – cooperativas e empresas de planos de saúde;
VI – agências franqueadas dos correios, exclusivamente no que tange aos serviços postais;
VII – empresas de estacionamento de veículos.” (NR)
“Art. 6º. (...)
§ 1º. O requerimento previsto no caput deverá ser instruído com a devida comprovação de que

o prestador se enquadra em uma das hipóteses de não retenção do ISSQN previstas no art. 5º desta Instrução
Normativa.

§ 2º. A CNR é dispensada nas hipóteses dos incisos IV a VII do artigo anterior, bem como nos
casos em que o serviço é integralmente prestado em outro município e o prestador não possui estabelecimento
ou domicílio tributário em Bauru.” (NR)

Art. 2º. As notificações e intimações relativas à matéria tributária poderão ser enviadas
exclusivamente pelo meio eletrônico, seja através do sistema SIGIPM ou mesmo através de e-mail informado
pelo contribuinte.

§ 1º. Em todo requerimento e no início ou durante as ações fiscais, fica o contribuinte interessado
ou fiscalizado obrigado a informar endereço eletrônico para o recebimento de notificações e intimações da
Fazenda Pública.

§ 2º. O requerimento não será protocolado sem a informação do e-mail para o envio das
comunicações.
§ 3º. Valerá, para todos os efeitos, a notificação eletrônica enviada ao endereço fornecido pelo contribuinte.

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.
SEF, 20/05/2011.

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário Municipal de Economia e Finanças
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Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO - Balanço Orçamentário - Período: 2º Bimestre / 2011

RECEITAS Previsão Inicial Previsão Atualizada Previstas Até o Bimestre Realizadas Até o Bimestre Saldo à Realizar

RECEITAS CORRENTES 610.857.271,92 611.927.185,14 241.950.870,35 248.972.199,14 362.954.986,00

RECEITA TRIBUTÁRIA 149.232.456,12 149.232.456,12 65.501.430,72 68.627.971,31 80.604.484,81

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 18.210.992,00 18.266.020,77 6.125.359,29 5.797.682,01 12.468.338,76

RECEITA PATRIMONIAL 26.349.110,82 26.349.320,82 8.740.255,36 10.460.796,48 15.888.524,34

RECEITA DE SERVIÇOS 67.481.826,69 67.505.811,69 22.516.520,12 23.519.867,53 43.985.944,16

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 326.556.231,47 327.543.459,47 130.847.589,17 130.389.964,23 197.153.495,24

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 23.026.654,82 23.030.116,27 8.219.715,69 10.175.917,58 12.854.198,69

RECEITAS DE CAPITAL 4.969.739,64 6.567.109,20 4.284.138,80 2.202.072,71 4.365.036,49

OPERAÇÕES DE CREDITO 53.968,48 53.968,48 17.989,48 0,00 53.968,48

ALIENAÇÃO DE BENS 264.905,43 264.905,43 155.635,08 13.379,98 251.525,45

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.428.928,77 6.026.298,33 3.961.201,96 2.160.588,50 3.865.709,83

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 221.936,96 221.936,96 149.312,28 28.104,23 193.832,73

( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA 44.814.116,00 44.814.116,00 18.022.564,00 21.497.527,45 23.316.588,55

RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 82.396.204,00 82.536.235,93 27.605.566,49 24.799.609,32 57.736.626,61

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 653.409.099,56 656.216.414,27 255.818.011,64 254.476.353,72 401.740.060,55

 OPERAÇÃO DE CREDITO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) 653.409.099,56 656.216.414,27 255.818.011,64 254.476.353,72 397.196.292,94

DEFICIT (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL (V) = (III + IV) 653.409.099,56 656.216.414,27 255.818.011,64 254.476.353,72 397.196.292,94

DESPESAS Inicial Cred. Adic. / Anulações Dot. Atualizada Empenhado Liquidado Pago Saldo à Empenhar Saldo à Liquidar Saldo à Pagar

DESPESAS CORRENTES 482.507.302,00 17.382.866,64 499.890.168,64 332.124.998,29 137.364.144,73 133.130.752,33 167.765.170,35 194.760.853,56 4.233.392,40

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 288.314.336,00 -360.000,00 287.954.336,00 184.078.835,74 87.849.927,98 87.302.478,42 103.875.500,26 96.228.907,76 547.449,56

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 7.525.805,00 0,00 7.525.805,00 7.521.205,00 2.464.457,97 2.464.457,97 4.600,00 5.056.747,03 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 186.667.161,00 17.742.866,64 204.410.027,64 140.524.957,55 47.049.758,78 43.363.815,94 63.885.070,09 93.475.198,77 3.685.942,84

DESPESAS DE CAPITAL 64.765.136,00 30.405.591,90 95.170.727,90 42.390.492,95 15.789.616,48 14.556.809,00 52.780.234,95 26.600.876,47 1.232.807,48

INVESTIMENTOS 56.442.564,00 30.390.798,33 86.833.362,33 35.865.066,28 12.455.425,25 11.222.617,77 50.968.296,05 23.409.641,03 1.232.807,48

INVERSÕES FINANCEIRAS 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 8.321.472,00 14.793,57 8.336.265,57 6.525.426,67 3.334.191,23 3.334.191,23 1.810.838,90 3.191.235,44 0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 21.155.860,00 0,00 21.155.860,00 0,00 0,00 0,00 21.155.860,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 82.396.204,00 -1.897.000,00 80.499.204,00 60.808.861,39 23.798.774,97 20.957.134,73 19.690.342,61 37.010.086,42 2.841.640,24

SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 650.824.502,00 45.891.458,54 696.715.960,54 435.324.352,63 176.952.536,18 168.644.696,06 261.391.607,91 258.371.816,45 8.307.840,12

ARMOTIZAÇÃO DA DIVIDA (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII) 650.824.502,00 45.891.458,54 696.715.960,54 435.324.352,63 176.952.536,18 168.644.696,06 261.391.607,91 258.371.816,45 8.307.840,12

SUPERÁVIT (IX) 0,00 0,00 0,00 0,00 77.523.817,54 0,00

TOTAL (X) = (VIII+IX) 650.824.502,00 45.891.458,54 696.715.960,54 435.324.352,63 254.476.353,72 168.644.696,06 261.391.607,91 258.371.816,45 85.831.657,66

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça Kelly Guariento Giasone Albuquerque Candia

Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5 Responsável pelo Controle Interno
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Relatorio Resumido da Execução Orçamentaria - Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção - 2º Bimestre / 2011

Cód Func. Cód. Subf. Função/Subfunção Dotação Inicial Adicionais/Créd. Anulações Dotação Atualizada Despesas Empenhadas Até o Bimestre Saldo a Empenhar Desp. Liquidadas Até o Bimestre Saldo a Liquidar

01 Legislativa 10.836.000,00 0,00 10.836.000,00 3.269.163,70 7.566.836,30 2.747.011,54 522.152,16

01 122 Administração Geral 10.836.000,00 0,00 10.836.000,00 3.269.163,70 7.566.836,30 2.747.011,54 522.152,16

03 Essencial à Justiça 5.229.407,00 0,00 5.229.407,00 4.857.223,66 372.183,34 2.059.924,56 2.797.299,10

03 122 Administração Geral 5.229.407,00 0,00 5.229.407,00 4.857.223,66 372.183,34 2.059.924,56 2.797.299,10

04 Administração 42.235.698,00 3.210.190,77 45.445.888,77 38.476.337,81 6.969.550,96 13.376.982,85 25.099.354,96

04 122 Administração Geral 42.235.698,00 3.210.190,77 45.445.888,77 38.476.337,81 6.969.550,96 13.376.982,85 25.099.354,96

06 Segurança Pública 1.660.100,00 1.125.804,47 2.785.904,47 973.945,88 1.811.958,59 156.135,11 817.810,77

06 182 Defesa Civil 1.660.100,00 1.125.804,47 2.785.904,47 973.945,88 1.811.958,59 156.135,11 817.810,77

08 Assistência Social 19.829.455,00 1.686.144,33 21.515.599,33 17.620.973,93 3.894.625,40 7.404.737,37 10.216.236,56

08 122 Administração Geral 5.193.901,00 304.000,00 5.497.901,00 4.447.520,64 1.050.380,36 2.118.945,62 2.328.575,02

08 244 Assistência Comunitária 14.635.554,00 1.382.144,33 16.017.698,33 13.173.453,29 2.844.245,04 5.285.791,75 7.887.661,54

09 Previdência Social 68.944.140,00 0,00 68.944.140,00 46.726.188,11 22.217.951,89 17.483.177,18 29.243.010,93

09 122 Administração Geral 2.806.140,00 0,00 2.806.140,00 1.759.588,67 1.046.551,33 639.225,18 1.120.363,49

09 272 Previdência do Regime Estatutário 66.138.000,00 0,00 66.138.000,00 44.966.599,44 21.171.400,56 16.843.952,00 28.122.647,44

10 Saúde 113.966.012,00 6.440.318,10 120.406.330,10 79.904.282,45 40.502.047,65 30.411.164,04 49.493.118,41

10 122 Administração Geral 84.979.656,00 3.491.137,21 88.470.793,21 67.802.219,29 20.668.573,92 26.711.370,74 41.090.848,55

10 301 Atenção Básica 28.478.900,00 2.399.180,89 30.878.080,89 11.877.430,27 19.000.650,62 3.606.735,91 8.270.694,36

10 304 Vigilância Sanitária 79.626,00 200.000,00 279.626,00 19.320,00 260.306,00 7.594,00 11.726,00

10 305 Vigilância Epidemiológica 427.830,00 350.000,00 777.830,00 205.312,89 572.517,11 85.463,39 119.849,50

12 Educação 124.844.739,00 6.770.290,20 131.615.029,20 63.108.183,40 68.506.845,80 32.259.223,04 30.848.960,36

12 306 Alimentação e Nutrição 5.109.423,00 1.547.740,20 6.657.163,20 4.134.918,57 2.522.244,63 1.278.004,30 2.856.914,27

12 361 Ensino Fundamental 47.641.014,00 2.002.000,00 49.643.014,00 27.037.985,75 22.605.028,25 11.651.279,34 15.386.706,41

12 362 Ensino Médio 11.750,00 0,00 11.750,00 0,00 11.750,00 0,00 0,00

12 365 Educação Infantil 65.084.733,00 3.195.550,00 68.280.283,00 30.026.454,35 38.253.828,65 17.446.074,67 12.580.379,68

12 366 Educação de Jovens e Adultos 3.803.599,00 0,00 3.803.599,00 1.039.887,72 2.763.711,28 1.039.887,72 0,00

12 367 Educação Especial 3.194.220,00 25.000,00 3.219.220,00 868.937,01 2.350.282,99 843.977,01 24.960,00

13 Cultura 4.843.847,00 1.260.509,18 6.104.356,18 4.813.941,23 1.290.414,95 2.081.516,71 2.732.424,52

13 122 Administração Geral 3.657.847,00 559.969,46 4.217.816,46 3.311.739,10 906.077,36 1.428.688,11 1.883.050,99

13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 132.000,00 0,00 132.000,00 63.639,16 68.360,84 63.639,16 0,00

13 392 Difusão Cultural 1.054.000,00 700.539,72 1.754.539,72 1.438.562,97 315.976,75 589.189,44 849.373,53

15 Urbanismo 91.597.980,00 1.747.226,35 93.345.206,35 56.756.023,08 36.589.183,27 23.517.978,39 33.238.044,69

15 122 Administração Geral 32.657.915,00 864.000,00 33.521.915,00 27.733.971,63 5.787.943,37 9.335.143,78 18.398.827,85

15 451 Infra-Estrutura Urbana 19.873.385,00 883.226,35 20.756.611,35 10.260.889,11 10.495.722,24 1.752.799,76 8.508.089,35

15 452 Serviços Urbanos 39.066.680,00 0,00 39.066.680,00 18.761.162,34 20.305.517,66 12.430.034,85 6.331.127,49

17 Saneamento 64.618.525,00 19.067.229,68 83.685.754,68 54.013.786,00 29.671.968,68 20.594.867,85 33.418.918,15

17 122 Administração Geral 34.975.333,00 1.000.000,00 35.975.333,00 22.169.169,54 13.806.163,46 9.680.685,88 12.488.483,66

17 512 Saneamento Básico Urbano 29.643.192,00 18.067.229,68 47.710.421,68 31.844.616,46 15.865.805,22 10.914.181,97 20.930.434,49

18 Gestão Ambiental 23.455.364,00 2.860.794,96 26.316.158,96 18.166.897,46 8.149.261,50 6.736.687,09 11.430.210,37

18 122 Administração Geral 7.489.964,00 1.700.813,27 9.190.777,27 6.596.356,09 2.594.421,18 2.470.636,25 4.125.719,84

18 541 Preservação e Conservação Ambiental 701.000,00 530.000,00 1.231.000,00 324.493,77 906.506,23 22.979,98 301.513,79

18 542 Controle Ambiental 14.864.400,00 529.981,69 15.394.381,69 11.244.416,60 4.149.965,09 4.243.070,86 7.001.345,74

18 543 Recuperação de Áreas Degradadas 400.000,00 100.000,00 500.000,00 1.631,00 498.369,00 0,00 1.631,00

20 Agricultura 1.186.235,00 171.800,00 1.358.035,00 1.186.721,77 171.313,23 489.351,16 697.370,61

20 122 Administração Geral 1.127.235,00 0,00 1.127.235,00 1.006.036,02 121.198,98 385.447,71 620.588,31

20 573 Difusão do Conhecimento Científico  Tecnológico 18.000,00 0,00 18.000,00 1.781,45 16.218,55 1.781,45 0,00

20 605 Abastecimento 41.000,00 171.800,00 212.800,00 178.904,30 33.895,70 102.122,00 76.782,30

23 Comércio e Serviços 1.420.121,00 9.277,79 1.429.398,79 691.324,26 738.074,53 257.252,03 434.072,23

23 122 Administração Geral 1.254.121,00 7.000,00 1.261.121,00 676.470,56 584.650,44 250.836,83 425.633,73

23 695 Turismo 166.000,00 2.277,79 168.277,79 14.853,70 153.424,09 6.415,20 8.438,50

27 Desporto e Lazer 3.519.355,00 1.036.079,14 4.555.434,14 2.848.893,96 1.706.540,18 1.003.149,66 1.845.744,30

27 122 Administração Geral 2.308.580,00 487.846,47 2.796.426,47 2.435.017,04 361.409,43 907.587,94 1.527.429,10

27 811 Desporto de Rendimento 401.000,00 73.310,00 474.310,00 2.950,00 471.360,00 0,00 2.950,00

27 812 Desporto Comunitário 759.775,00 463.920,00 1.223.695,00 401.218,40 822.476,60 87.853,20 313.365,20

27 813 Lazer 50.000,00 11.002,67 61.002,67 9.708,52 51.294,15 7.708,52 2.000,00

28 Encargos Especiais 51.481.664,00 505.793,57 51.987.457,57 41.910.465,93 10.076.991,64 16.373.377,60 25.537.088,33

28 843 Serviço da Dívida Interna 32.623.965,00 14.793,57 32.638.758,57 32.638.757,77 0,80 11.148.106,08 21.490.651,69

28 846 Outros Encargos Especiais 18.857.699,00 491.000,00 19.348.699,00 9.271.708,16 10.076.990,84 5.225.271,52 4.046.436,64

Reserva de Contingência RPPS 17.175.860,00 0 17.175.860,00 17.175.860,00 0,00

Reserva de Contingência 3.980.000,00 0 3.980.000,00 3.980.000,00 0,00

Total 650.824.502,00 45.891.458,54 696.715.960,54 435.324.352,63 261.391.607,91 176.952.536,18 258.371.816,45

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça Kelly Guariento Giasone Albuquerque Candia
Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5 Responsável pelo Controle Interno
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - Período: 2º Bimestre / 2011

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS PREVISÃO ANUAL INICIAL PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA RECEITAS PREVISTAS RECEITAS
ATÉOBIMESTRERE REALIZADAS ATÉO BIMESTRE

RECEITAS CORRENTES(I) 38.402.611,00 38.485.086,22 12.861.359,21 9.900.705,27
Receitas de Contribuições 18.210.992,00 18.266.020,77 6.125.359,29 5.797.682,01
Contribuição do Servidor Ativo Civil 17.725.992,00 17.781.020,77 5.963.692,65 5.671.024,29
Contribuição do Servidor Inativo Civil 460.000,00 460.000,00 153.333,32 123.997,71
Contribuição de Pensionista Civil 25.000,00 25.000,00 8.333,32 2.660,01
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS 1.350.000,00 1.350.000,00 450.000,00 678.263,63
Receita Patrimonial 18.749.243,00 18.749.243,00 6.249.747,68 3.373.228,84
Receitas Imobiliárias 20.000,00 20.000,00 6.666,64 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 18.729.243,00 18.729.243,00 6.243.081,00 3.373.228,84
Outras Receitas Correntes 92.376,00 119.822,45 36.252,24 51.530,79
RECEITAS DE CAPITAL (II) 3.000,00 3.000,00 999,96 0,00
Alienação de Bens 2.000,00 2.000,00 666,64 0,00
Outras Receitas de Capital 1.000,00 1.000,00 333,32 0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS(III) 47.714.389,00 47.854.420,93 16.063.304,27 15.446.284,19
Contribuição Patronal do Exercício 35.473.585,00 35.613.616,93 11.983.036,27 11.376.071,61
Contribuição Patronal Ativo Civil 35.473.585,00 35.613.616,93 11.983.036,27 11.376.071,61
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores 12.240.650,00 12.240.650,00 4.080.216,68 4.070.212,58
Outras Receitas Correntes 154,00 154,00 51,32 0,00
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRAS PARA COBERTURA DE DÉFICIT(IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS(V) 0,00 0,00 0,00 693.081,97
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (VI) = (I+II+III+IV+V) 86.120.000,00 86.342.507,15 28.925.663,44 26.040.071,43

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS
ATÉ O BIMESTRE ATÉO BIMESTRE

ADMINISTRAÇÃO (VII) 2.806.140,00 2.806.140,00 1.759.588,67 639.225,18
Despesas Correntes 2.627.140,00 2.627.140,00 1.751.302,68 630.939,19
Despesas de Capital 179.000,00 179.000,00 8.285,99 8.285,99
PREVIDÊNCIA SOCIAL (VIII) 66.138.000,00 66.138.000,00 44.966.599,44 16.843.952,00
Aposentadorias 51.000.000,00 51.000.000,00 35.000.000,00 13.295.870,35
Pensões 12.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 2.818.073,26
Outros Benefícios Previdenciários 2.438.000,00 2.438.000,00 1.676.342,02 665.092,88
Outras Despesas Previdenciárias 700.000,00 700.000,00 290.257,42 64.915,51
RESERVA DO  RPPS (SUPERÁVIT PREVISTO NO ORÇAMENTO)(IX) 17.175.860,00 17.175.860,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (X)=(VII+VIII+IX) 86.120.000,00 86.120.000,00 46.726.188,11 17.483.177,18
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO(XI) = (VI-X) 0,00 222.507,15 -17.800.524,67 8.556.894,25
_______________________________________ _________________________________ ______________________________
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça Kelly Guariento Giasone Albuquerque Candia
Prefeito Municipal Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5 Responsável pelo Controle Interno

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos
Período: 2º Bimestre / 2011

RECEITAS R$  28.500.316,83 DESPESAS R$    19.882.906,26
ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS R$25.346.989,46 ORCAMENTARIA E INTRAORCAMENTARIAS PAGAS R$17.461.841,32
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R$693.081,97 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS R$ -
EXTRAORÇAMENTARIAS R$2.460.245,40 EXTRAORÇAMENTARIAS R$2.421.064,94
Saldo do Exercício Anterior R$ 221.620.854,15 Saldo do Exercício Atual R$  230.238.264,72
CAIXA R$ - CAIXA R$ -
BANCO CONTAS MOVIMENTO R$50.712,79 BANCO CONTAS MOVIMENTO R$44.291,46
APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$221.570.141,36 APLICAÇÕES FINANCEIRAS R$230.193.973,26
TOTAL R$  250.121.170,98 TOTAL R$250.121.170,98

DISPONIBILIDADE FINANCEIRA
SALDO DO EXERCICIO ATUAL R$230.238.264,72
(-) RP DE EXERCICIOS ANTERIORES E OUTRAS OBRIGACOES FINANCEIRA R$5.690,99
(=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ANTES DA INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO R$230.232.573,73
(-) RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO R$ -
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA R$230.232.573,73

Kelly Guariento Giasone Albuquerque Candia Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5 Responsável pelo Controle Interno Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Demonstrativo do Resultado Nominal - Período: 2º Bimestre / 2011

SALDO

ESPECIFICAÇÃO Em 31 dezembro Em 1º Bimestre Em 2º Bimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 244.833.580,63 240.905.997,19 235.433.691,26

DEDUÇÕES (II)¹ 392.451.788,63 441.141.332,34 450.971.566,90

ATIVO DISPONÍVEL 385.877.462,79 432.360.878,09 440.221.158,68

HAVERES FINANCEIROS 13.443.396,05 11.788.903,19 12.581.012,61

(-)RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 6.869.070,21 3.008.448,94 1.830.604,39

DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III)=(I-II) -147.618.208,00 -200.235.335,15 -215.537.875,64

RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00

PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 242.673.554,53 238.745.971,09 233.273.657,44

DIVIDA FISCAL LÍQUIDA (III+IV-V) -390.291.762,53 -438.981.306,24 -448.811.533,08

PERÍODO DE REFERÊNCIA

ESPECIFICAÇÃO No Bimestre Jan. a 2º Bimestre

RESULTADO NOMINAL (9.830.226,84) (58.519.770,55)

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O -3.052.521,41

EXERCÍCIO DE REFERENCIA

FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponivel, mais os Haveres Financeiros for menor que o Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um ‘-’ (traço) nessa linha.

NOTA: 1 - Publicação de acordo com a metodologia de cálculo do sistema Audesp.

NOTA: 2 - Nesta publicação ajustamos os valores,  já publicados anteriormente, para adequar a metodologia de cálculo do Sistema Audesp.

Kelly Guariento Giasone Albuquerque Candia Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça

Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5 Responsável pelo Controle Interno Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Demonstrativo do Resultado Primário - Período: 2º Bimestre / 2011
LRF, art 53, inciso III

RECEITAS FISCAIS PREVISÃO ANUAL PREVISÃO ANUAL RECEITAS
INICIAL ATUALIZADA REALIZADAS

RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) 667.354.204,20 668.563.939,35 263.431.494,17
Receita Tributária 149.237.456,12 149.237.456,12 68.627.971,31
Receita de Contribuição 65.925.227,00 66.120.287,70 21.243.966,20
Receita Previdenciária 65.925.227,00 66.120.287,70 21.243.966,20
Outras Contribuições 0,00 0,00 0,00
Receita Patrimonial Líquida 449.839,10 449.839,10 120.482,19
Receita Patrimonial 26.349.110,82 26.349.110,82 8.501.836,43
(-)Aplicações Financeiras 25.899.271,72 23.940.311,67 8.381.354,24
Transferências Correntes 326.556.231,47 327.543.459,47 130.389.964,23
Demais Receitas Correntes 125.185.450,51 125.212.896,96 43.049.110,24
Dívida Ativa 8.613.736,44 8.613.736,44 2.831.276,92
Diversas Receitas Correntes 116.571.714,07 116.599.160,52 40.217.833,32
RECEITAS DE CAPITAL (II) 4.969.739,64 6.567.109,20 2.202.072,71
Operações de Crédito (III) 53.968,48 53.968,48 0,00
Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00
Alienação de Ativos (V) 264.905,43 264.905,43 13.379,98
Transferência de Capital 4.428.928,77 6.026.298,33 2.160.588,50
Convênios 2.167.130,56 3.326.362,91 1.154.242,36
Outras Tranferências de Capital 2.261.798,21 2.699.935,42 1.006.346,14
Outras Receitas de Capital 221.936,96 221.936,96 28.104,23
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V) 4.650.865,73 6.248.235,29 2.188.692,73
DEDUÇÕES DA RECEITA (VII) 44.814.116,00 44.814.116,00 19.538.567,40
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VIII)=(I+VI-VII) 627.509.827,84 630.316.932,55 246.094.999,48

DESPESAS FISCAIS DOTAÇÃO ANUAL DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS
INICIAL ATUALIZADA LIQUIDADAS

DESPESAS CORRENTES (IX) 558.675.529,00 574.161.395,64 159.490.382,02
Pessoal e Encargos Sociais 324.826.875,00 324.826.875,00 100.172.428,93
Juros e Encargos da Dívida (X) 13.853.450,00 13.853.450,00 4.607.404,51
Outras Despesas Correntes 219.995.204,00 235.481.070,64 54.710.548,58
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XI) = (IX-X) 544.822.079,00 560.307.945,64 154.882.977,51
DESPESAS CAPITAL (XII) 70.993.113,00 101.398.704,90 17.462.154,16
Investimentos 56.442.564,00 86.833.362,33 12.455.425,25
Inversoes Financeiras 1.100,00 1.100,00 0,00
Concessão de Empréstimos (XIII) 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XIV) 0,00 0,00 0,00
Demais Inversões Financeiras 1.100,00 1.100,00 0,00
Amortização da Divida (XV) 14.549.449,00 14.564.242,57 5.006.728,91
DESPESA FISCAIS DE CAPITAL (XVI)=(XII-XIII-XIV-XV) 56.443.664,00 86.834.462,33 12.455.425,25
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVII) 21.155.860,00 21.155.860,00 0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XVIII)=(XI+XVI+XVII) 622.421.603,00 668.298.267,97 167.338.402,76

RESULTADO PRIMARIO (VIII-XVIII) 5.088.224,84 -37.981.335,42 78.756.596,72

META DE RESULTADO PRIMARIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO 28.645.000,00
FONTE: BALANCETE CONSOLIDADO

Kelly Guariento Giasone Albuquerque Candia Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5 Responsável pelo Controle Interno Prefeito Municipal
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Demonstrativo de Apuração da Dívida Consolidada Líquida - D.C.L. - Período: Abril / 2011

ESPECIFICAÇÃO SALDO EXERC. ANTERIOR SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011
1º Quadrimestre 2º Quadrimestre 3º Quadrimestre

DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I) 244.833.580,63 235.433.691,26 0,00 0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00
DÍVIDA CONTRATUAL 2.160.026,10 2.160.026,10 0,00 0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 5.5.2000(inclusive) 225.341,91 225.341,91 0,00 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INFERIORES A 12 MESES 0,00 0,00 0,00 0,00

PARCELAMENTO DE DÍVIDAS 100.875.205,71 95.758.041,11 0,00 0,00
DE TRIBUTOS 4.717.883,20 4.717.883,20 0,00 0,00

DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 94.792.385,69 89.764.003,51 0,00 0,00
PREVIDENCÁRIAS 94.194.188,01 89.764.003,51 0,00 0,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 598.197,68 0,00 0,00 0,00

DO FGTS 1.364.936,82 1.276.154,40 0,00 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 141.573.006,91 137.290.282,14 0,00 0,00

DEDUÇÕES1 (II) 392.451.788,63 450.971.566,90 0,00 0,00
ATIVO DISPONÍVEL 385.877.462,79 440.221.158,68 0,00 0,00
HAVERES FINANCEIROS 13.443.396,05 12.581.012,61 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 6.869.070,21 1.830.604,39 0,00 0,00

OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC 80.125.260,52 60.621.161,66 0,00 0,00
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 5.5.2000 0,00 0,00 0,00 0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA 0,00 0,00 0,00 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES 80.121.151,83 60.617.052,97 0,00 0,00

DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II) -147.618.208,00 -215.537.875,64 0,00 0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL 525.437.016,87 554.860.918,40 0,00 0,00
% DA DC SOBRE A RCL 46,60 52,21 0,00 0,00
% DA DCL SOBRE A RCL -28,09 -38,85 0,00 0,00
% SENADO FEDERAL 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Balancete Consolidado do Município
¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da “Insuficiência Financeira”, das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada – DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for
negativo, colocar um “-” (traço) nessa linha.

__________________________________ ________________________________  __________________________________
Kelly Guariento Giasone Albuquerque Candia Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5 Responsável pelo Controle Interno Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DIVISÃO DE CONTABILIDADE
Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo - Período: 1º Quadrimestre / 2011
LRF, art 48

QUADRO COMPARATIVO COM LIMITES DA LRF 1º Quadrimestre

R$ %

Receita Corrente Líquida 554.860.918,40 100,00

Despesas Totais com Pessoal 256.458.513,54 46,22
Limite Máximo (art. 20 LRF) 299.624.895,94 54,00
Limite Prudencial 95% (par.ún.art.22 LRF) 284.643.651,10 51,30
Excesso a Regularizar 0,00 0,00

Dívida Consolidada Líquida
Saldo Devedor -215.537.875,64 -38,85
Limite Legal(arts. 3° e 4° Res. n° 40 Senado) 665.833.102,08 120,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00

Concessões de Garantias
Montante 0,00 0,00
Limite Legal (art. 9° Res. n° 43 Senado) 122.069.402,05 22,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00

Operações de Crédito(exceto ARO)
Realizadas no Período 0,00 0,00
Limite Legal(inc. I, art. 7° Res. n° 43 Senado) 88.777.746,94 16,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00

Antecipação de Rec. Orçamentárias
Saldo Devedor 0,00 0,00
Limite Legal(art. 10 Res. n° 43 Senado) 38.840.264,29 7,00
Excesso a Regularizar 0,00 0,00

__________________________________ ________________________________ __________________________________
Kelly Guariento Giasone Albuquerque Candia Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça
Contabilista – CRC Nº 1SP 260197/O-5 Responsável pelo Controle Interno Prefeito Municipal
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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.
· 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

REITERAÇÃO DE PROCESSOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 46581/2010
INTERESSADO: Edifício Tauarus
ENDEREÇO: Rua Engº Alpheu José Ribas Sampaio, nº 2-30, Jardim Henrique
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 árvore não identificada localizada à esquerda do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROTOCOLO: 62478/2009
INTERESSADO: José Milton de Oliveira
ENDEREÇO: Avenida Octávio Mangabeira, nº 5-40, Vila Coralina
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 22248/2011
INTERESSADO: Fernando Clementino
ENDEREÇO: Rua Basilio Stringhetta, nº 5-28, Parque Hipódromo
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canela localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 23886/2011
INTERESSADO: Valdecir Meira Dias
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ENDEREÇO: Rua Silvio Luiz da Costa, nº 8-27, Vila Paraíso
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Oiti localizado à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO (recurso): 21120/2011
INTERESSADO: Miguel Joanoni
ENDEREÇO: Avenida Engº Hélio Pólice, s/n, Jardim CECAP
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Ficus localizada aos fundos do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO(S) INDEFERIDO(S)
PROCESSO: 22031/2011
INTERESSADO: Bispado de Bauru
ENDEREÇO: Avenida Duque de Caxias, quadra 13, Vila Altinópolis
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Tipuana localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - No momento, nenhuma ação é recomendada

PROCESSO: 21581/2011
INTERESSADO: Amilcar de Oliveira Coelho
ENDEREÇO: Rua Canadá, nº 6-58, Jardim Terra Branca
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa e controle de patógenos executados pela Secretaria

PROCESSO: 22988/2011
INTERESSADO: Ivone Lança Araújo
ENDEREÇO: Rua Elídio Fortunato Fernandes, nº 2-32, Parque Júlio Nóbrega
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 árvore não identificada localizada ao centro do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa e controle de patógenos executados pela Secretaria

PROCESSO: 5997/2011
INTERESSADO: Luiz Henrique Soares
ENDEREÇO: Rua Rio Branco, nº 33-81, Jardim Paulista
ESPÉCIE INDEFERIDA: 01 Flamboyant localizado à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
     - Limpeza de copa executada pela Secretaria

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
Processo:-51236/2010– Auto de Infração Ambiental nº 111-B

Interessado (a):- Jair Gilberto Grandini

CANCELAMENTO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL
Processo:-39682/2007– Auto de Infração Ambiental nº 781-B

Interessado (a):- Vinícius L. A. Marinho

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

SEGUE ABAIXO, A RELAÇÃO DAS EMPRESAS QUE SOLICITARAM DESTA SECRETARIA,
ANÁLISE TÉCNICA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE CADASTRO/LICENCIAMENTO
AMBIENTAL EM 25/05/11.

SOLICITAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
PROCESSO INTERESSADO
19970/10 EDINA APARECIDA COLAÇO PIMENTEL ME
21722/11 GINHITI SAWAKI BAURU ME

SEGUEM ABAIXO, AS LICENÇAS AMBIENTAIS EXPEDIDAS NO PERÍODO DE 24/05/11 À 26/05/11.

EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RENOVAÇÃO)
Processo Cadastro Interessado
43816/05 3154 TANIA REGINA BOEING ME
2826/07 1017 MARIA ERONI NEVES ME
6138/07 3868 DANIEL JACOB BOCK BITTENCOURT ME
11478/07 3930 AUTO ELÉTRICA TDA DE BAURU LTDA ME

EMISSÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
Processo Cadastro Interessado
23479/08 4993 J.R. PETERSEN JUNIOR ME
1358/09 4985 JUVENAL DE JESUS GARCIA BAURU EPP
8351/09 5003 MARCIA ELENA GAMA FERREIRA ME
12941/09 4999 MAURICIO ASTORGA JUNIOR ME
13690/10 4921 A DO NASCIMENTO RETIFICA ME
24667/11 5035 WALTER SEIXAS PINTO JUNIOR   (MEI)
24790/11 5036 JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA   (MEI)

EDITAL
Recurso de Auto de Infração – DARA – Processo 34.873/2009

O recurso do Auto de Infração nº. 034/2009 – DARA, que consta do Processo nº. 34.873/2009, referente à
empresa MARCOS ROBERTO GUANAES SIMÕES, foi julgado pela Junta de Impugnação Fiscal no
dia 03/12/2010.

Dessa forma, fica a empresa NOTIFICADA A COMPARECER NA SECRETARIA MUNICIPAL DO
MEIO AMBIENTE, LOCALIZADA NA AVENIDA DR. NUNO DE ASSIS, Nº. 14-60, NO PRAZO
DE 10 (DEZ) DIAS À CONTAR DESTA PUBLICAÇÃO, PARA TRATAR SOBRE O DESCONTO
DE 40% (QUARENTA POR CENTO) DO VALOR DA MULTA, CONCEDIDO PELA JUNTA DE
IMPUGNAÇÃO FISCAL, PARA A QUITAÇÃO DO DÉBITO EXISTENTE. CASO CONTRÁRIO,
O AUTO DE INFRAÇÃO SERÁ ENCAMINHADO À DÍVIDA ATIVA NO VALOR INTEGRAL.

Secretaria de Planejamento
Rodrigo  Riad Said

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11057
Aos dezesseis dias do mês de maio ao ano de dois mil e onze às 10:00hs., à Avenida Comendador

José da Silva Martha (St. 2, Qd. 0862, Lt. 002), nº 08-35, no bairro Jardim Estoril II, verificando que, o
Senhor Yura Victorino da Silva, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 65.680 (emitida em
14/03/2011), de que deveria  reerguer as guias no imóvel citado acima, onde o recuo não atende a legislação
vigente, não adotou qualquer providência, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo
14º da Lei 5825/2009 dando cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de
infração, impondo-lhe a multa de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (não localizado).

AUTO DE INFRAÇÃO 11070
Aos dezessete dias do mês de maio ao ano de dois mil e onze às 10:00hs., à Rua Tomé de Souza

(St. 4, Qd. 0351, Lt. 019), nº 09-57, no bairro Vila Camargo, verificando que, o Senhor Alexandro Fumio
Suzuki, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 66.235 (emitida em 28/03/2011), de que
deveria retirar os materiais depositados no passeio público,no imóvel citado acima, não adotou qualquer
providência, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 5º da Lei 5825/2009 dando
cumprimento ao artigo 15º, b) da Lei 5825/2009 lavramos o presente auto de infração, impondo-lhe a multa
de R$ 526,00 (quinhentos e vinte e seis reais). (recusou-se a receber).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 599/11, o Senhor Mauricio Silva Sampaio Lopes, Rua  Profº Gerson

França, nº 05-50, Vila Cidade Universitária, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua
Basilio Stringhetta, nº 06-73, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 1049, Lote 014, onde consta
Vossa Senhoria como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se
como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão,
do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com
a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 600/11, o Senhor Mauricio Silva Sampaio Lopes, Rua  Profº Gerson

França, nº 05-50, Vila Cidade Universitária, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício, apresente a autorização expedida pela Adinistração Municipal, para
o rebaixamento das guias, no imóvel situado à Rua Basilio Stringhetta, nº 06-73, cadastrado na P.M.B.
como Setor 3, Quadra 1049, Lote 014, onde consta Vossa Senhoria como proprietário; caso não possua tal
documentação, as guias deverão ser reerguidas dentro do prazo mencionado. Face o exposto, informamos
que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 14° da Lei Municipal nº 5825/2009,
sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na
aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 419/11, à Lojas Maçonicas Arquiteto Ormuzd, Avenida Rodrigues

Alves, nº 08-56, Centro, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Avenida Rodrigues
Alves, nº 08-56, cadastrado na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0054, Lote 009, onde consta essa instituição
como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 658/11, o Senhor Juarez Cabral, Avenida Maria Ranieri, nº 06-40,

apto 12, Bl. 2A, Parque Viaduto, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Jose Bastos,
cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0266, Lote 017, onde consta Vossa Senhoria como proprietário.
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei
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Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta
Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade
de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

 NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 703/11, o Senhor Achiles Bassi, Alameda dos Heliotrópos, nº 03-78/

80, Jardim Madureira, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Alameda dos Heliotrópos,
nº 03-78/80, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0721, Lote 023, onde consta Vossa Senhoria
como proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 659/11, o Senhor Eugenio Munhoz Ribas, Rua Minas Gerais, nº 10-

25, Parque Paulistano, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Jacó Rosalino, nº
02-76, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0222, Lote 005, onde consta Vossa Senhoria como
proprietário. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao
Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 634/11, o Senhor Andre Luís Grossi, Rua 29 de Outubro, nº 01-21,

Vila Brunhari, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação/
Ofício,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua 29 de outubro, nº01-21, cadastrado
na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0098, Lote 001, onde consta Vossa Senhoria como proprietário. Face o
exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei Municipal
nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação/
Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no
valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 735/11, a Senhora Floripes Ribeiro Ferreira, Rua Antonio Alves, nº

25-25, apto 702, Vila Santa Tereza, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Dr.
Maurício M. Dutra, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0904, Lote 020, onde consta Vossa Senhoria
como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração
ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo
explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição
de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 678/11, a Senhora Aparecida F. Gianezi, Rua Dr. José Maria Rodrigues

Costa, nº 10-48, Jardim América, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação
desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Vicente
Pellegrini Savastano, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0418, Lote 001, onde consta Vossa
Senhoria como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como
infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do
conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a
imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 668/11, o Senhor Nixon Fernandes, Rua Manoel Jacintho Bastos, nº

02-32, Nucleo Habitacional Beija Flor, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à
Avenida das Bandeiras, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0831, Lote 015, onde consta Vossa
Senhoria como proprietária. Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como
infração ao Artigo 1° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do
conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a
imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 693/11, o Senhor Cicero Correa de Araujo, Avenida Duque de Caxias,

nº 19-06, Vila Cardia, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Roberto Boletti,
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0846, Lote 007, onde consta Vossa Senhoria como proprietária.
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei
Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta
Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade
de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 695/11, o Senhor Cicero Correa de Araujo, Avenida Duque de Caxias,

nº 19-06, Vila Cardia, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Roberto Boletti,
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0846, Lote 008, onde consta Vossa Senhoria como proprietária.
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei

Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta
Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade
de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 694/11, o Senhor Cicero Correa de Araujo, Avenida Duque de Caxias,

nº 19-06, Vila Cardia, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Roberto Boletti,
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0846, Lote 009, onde consta Vossa Senhoria como proprietária.
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei
Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta
Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade
de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 693/11, o Senhor Cicero Correa de Araujo, Avenida Duque de Caxias,

nº 19-06, Vila Cardia, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta
Notificação/ Ofício,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Roberto Boletti,
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 0846, Lote 007, onde consta Vossa Senhoria como proprietária.
Face o exposto, informamos que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 1° da Lei
Municipal nº 5825/2009, sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta
Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade
de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 721/11, o Senhor Fernando Marques Gimaei, Rua Aviador Anesia

Pinheiro Machado, nº 06-35, Jardim Europa, Bauru-SP, para que no prazo de 30(trinta) dias, contados da
publicação desta Notificação/Ofício, apresente a autorização expedida pela Administração Municipal, para
o rebaixamento das guias, no imóvel situado à Avenida Duque de Caxias, nº 30-71, cadastrado na P.M.B.
como St. 3, Qd. 0136, Lt. 022, onde conta Vossa Senhoria como proprietário, caso não possua tal
documentação, as guias deverão ser reerguidas dentro do prazo mencionado. Face o exposto, informamos
que a atual situação  no local caracteriza-se como infração ao Artigo 14° da Lei Municipal nº 5825/2009,
sendo que o não cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na
aplicação do Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00
(quinhentos e vinte e seis) reais. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº Ofício 720/11, o Senhor Reinaldo Baptista Guerrero, Avenida Pedro Bertolini,

nº 01-85, Jardim Marambá, Bauru-SP, para que no prazo de 30(trinta) dias, contados da publicação desta
Notificação/Ofício, apresente a autorização expedida pela Administração Municipal, para o rebaixamento
das guias, no imóvel situado à Avenida Pedro Bertolini, nº 01-85, cadastrado na P.M.B. como St. 3, Qd.
0640, Lt. 003, onde conta Vossa Senhoria como proprietário, caso não possua tal documentação, as guias
deverão ser reerguidas dentro do prazo mencionado. Face o exposto, informamos que a atual situação  no
local caracteriza-se como infração ao Artigo 14° da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não
cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação/ Ofício, implicará na aplicação do
Artigo 15º b) da citada Lei, com a imposição de penalidade de multa no valor de R$526,00 (quinhentos e
vinte e seis) reais. (recusou-se a assinar).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 67018 (16/05/11), o Senhor Julio Rodrigues, Setor 3, Quadra 1316, Lote

010, Rua Antonia Fabiano, nº 03-67, que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta
NOTIFICAÇÃO, deverá providenciar a  construção do passeio público. (Não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob  nº 66392 (09/05/11), o Senhor Renato Pugliesi, Setor 3, Quadra 1760, Lote

002, Rua Pastor Attilio Fernandes, Residente Odete, que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da
publicação desta NOTIFICAÇÃO, deverá providenciar a  construção do passeio público. (Não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob  nº 67020 (16/05/11), o Senhor Gentil Moreira Martins, Setor 3, Quadra 1316,

Lote 016, Rua Treze, nº 12-50, Parque Jaraguá, que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação
desta NOTIFICAÇÃO, deverá providenciar a  construção do passeio público. (Não localizado).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº 67019 (16/05/11), o Senhor Ariovaldo de Almeida, Setor 3, Quadra 1316,

Lote 012, Rua Treze, nº 12-16, Parque Jaraguá, que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação
desta NOTIFICAÇÃO, deverá providenciar a  construção do passeio público. (Não localizado).

E D I T A L
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - COMÉRCIO

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 32/11
Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dez, às dez horas e trinta minutos, à Av.

Duque de Caxias, nº 18-50, no Bairro Vila Cardia, verificando que a empresa Fama Serviços de Lavar e
Secar Roupas Ltda ME, mesmo após ciência dada através da notificação nº 55670 (13/04/09), de que
deveria renovar a Licença de Uso e Ocupação do Solo referente à atividade de “Lavanderia”, não acatou tal
determinação, infringindo assim o disposto no Artigo 213- Lei 1929/75 e ART. 542- Decreto nº 10645/08,
dando cumprimento ao artigo 109º e artigo 103º da Lei 1929/75 e Decreto 10645/08, lavramos o presente
Auto de Infração, impondo-lhe a multa de R$589,50 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).
(Autuado recusou-se a assinar e receber).
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AUTO DE INFRAÇÃO Nº 143/11
Aos vinte e três dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas, à Rua

Professor Durval Guedes de Azevedo, nº 3, no Bairro Jardim Infante Dom Henrique, verificando que o
senhor José Roberto Gavioli, está trabalhando como ambulante (comércio de espetinhos e refrigerantes)
sem autorização da Prefeitura Municipal, mesmo após ciência da irregularidade, dada através da notificação
nº 66527 (14/04/11), infringindo assim o disposto no ART. 27º, inciso VII, da Lei 4634/01, dando
cumprimento ao artigo 35º, inciso II “e” da Lei 4634/01, lavramos o presente Auto de Infração, impondo-
lhe a multa de R$1.220,25 (Um mil, duzentos e vinte reais e vinte e cinco centavos). (Autuado recusou-se
a assinar e receber)

AUTO DE INFRAÇÃO Nº 96/11
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e onze, às quinze horas, à Rua José Pires

de Camargo, nº 01-217, no Bairro N. Hab. Ernesto Geisel, verificando que a empresa Luzia Xavier –
Sorvetes- ME, mesmo após ciência dada através da notificação nº 58564 (11/12/09), de que deveria apresentar
a Licença de Uso e Ocupação do Solo referente à atividade de “Sorveteria”, não acatou tal determinação,
infringindo assim o disposto no Artigo 239- Lei 1929/75 e ART. 519- Decreto nº 10645/08, dando
cumprimento ao artigo 109º e artigo 103º da Lei 1929/75 e Decreto 10645/08, lavramos o presente Auto de
Infração, impondo-lhe a multa de R$589,50 (quinhentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).
(Autuado recusou-se a assinar e receber).

AUTO DE APREENSÃO 03/11
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às quinze horas e trinta minutos, à Rua

Batista de Carvalho, Qd. 3, lado ímpar, no Bairro Centro, a empresa Luma Cap Administ. e Part. Ltda –
Bauru Cap, foi  apreendido 1 (um) balcão de venda, cor branca, dimensões 0,80cmX 0,40cm, bom estado
de conservação, pois mesmo após dada ciência através da Notificação n° 59643 (05/04/10), Ofício Exp.
Com nº 230/2011 e Auto de Infração nº 90/11, não adotou qualquer providência, persistindo na infração,
conforme vistoria e constatação do fiscal na data e hora mencionadas, infringindo assim o disposto no
Artigo 27° da Lei nº 4634/01, lavramos o presente Auto de Apreensão. (Autuado recusou-se a assinar e
receber)

AUTO DE APREENSÃO 04/11
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às quinze horas e quarenta minutos, à

Rua Virgílio Malta Qd. 4 X Rua Batista de Carvalho, Qd. 4, lado ímpar, no Bairro Centro, a empresa Luma
Cap Administ. e Part. Ltda – Bauru Cap, foi  apreendido 1 (um) balcão de venda, cor branca, dimensões
0,80cmX 0,40cm, bom estado de conservação, pois mesmo após dada ciência através da Notificação n°
59643 (05/04/10), Ofício Exp. Com nº 230/2011 e Auto de Infração nº 90/11, não adotou qualquer
providência, persistindo na infração, conforme vistoria e constatação do fiscal na data e hora mencionadas,
infringindo assim o disposto no Artigo 27° da Lei nº 4634/01, lavramos o presente Auto de Apreensão.
(Autuado recebeu uma via)

AUTO DE APREENSÃO 05/11
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às quinze horas e cinquenta minutos, à

Rua Virgílio Malta, Qd. 5, lado par, no Bairro Centro, a empresa Luma Cap Administ. e Part. Ltda – Bauru
Cap, foi  apreendido 1 (um) balcão de venda, cor branca, dimensões 0,80cmX 0,40cm, bom estado de
conservação, pois mesmo após dada ciência através da Notificação n° 59643 (05/04/10), Ofício Exp. Com
nº 230/2011 e Auto de Infração nº 90/11, não adotou qualquer providência, persistindo na infração, conforme
vistoria e constatação do fiscal na data e hora mencionadas, infringindo assim o disposto no Artigo 27° da
Lei nº 4634/01, lavramos o presente Auto de Apreensão. (Autuado recebeu uma via)

AUTO DE APREENSÃO 06/11
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas, à Praça Rui Barbosa,

no Bairro Centro, a empresa Luma Cap Administ. e Part. Ltda – Bauru Cap, foi  apreendido 1 (um) balcão
de venda, cor branca, dimensões 0,80cmX 0,40cm, pois mesmo após dada ciência através da Notificação
n° 59643 (05/04/10), Ofício Exp. Com nº 230/2011 e Auto de Infração nº 90/11, não adotou qualquer
providência, persistindo na infração, conforme vistoria e constatação do fiscal na data e hora mencionadas,
infringindo assim o disposto no Artigo 27° da Lei nº 4634/01, lavramos o presente Auto de Apreensão.
(Autuado recebeu uma via)

AUTO DE APREENSÃO 07/11
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e onze, às dezesseis horas e dez minutos, à Rua

Agenor Meira Qd. 6 X Rua Primeiro de Agosto, Qd. 5, lado par, no Bairro Centro, a empresa Luma Cap
Administ. e Part. Ltda – Bauru Cap, foi  apreendido 1 (um) balcão de venda, cor branca, dimensões 0,80cmX
0,40cm, bom estado de conservação, pois mesmo após dada ciência através da Notificação n° 59643 (05/
04/10), Ofício Exp. Com nº 230/2011 e Auto de Infração nº 90/11, não adotou qualquer providência,
persistindo na infração, conforme vistoria e constatação do fiscal na data e hora mencionadas, infringindo
assim o disposto no Artigo 27° da Lei nº 4634/01, lavramos o presente Auto de Apreensão. (Autuado
recusou-se a assinar e receber)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos através do Ofício Exp/Comércio nº 121/2011, o senhor Armando Valderramas,

Alameda dos Gerânios, nº 3-78, Bairro Madureira, Bauru/SP, sob pena de autuação e demais sanções
cabíveis, para que no prazo de 05 (cinco) dais úteis, contados da publicação desta Notificação/ Ofício,
apresente a Licença de Uso e Ocupação do Solo para a atividade de “Marcenaria” desenvolvida. (Recusou-
se a assinar, mas recebeu uma via)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº 60453 (04/05/10), o Senhor Armando Valderramas, sito à Alameda dos

Gerânios, nº 3-78, Bairro Madureira, para que apresente, no prazo de 10 (dez) dias, contados da publicação
desta notificação, a Licença de Uso e Ocupação do Solo referente a atividade de “Marcenaria”; fica ciente
de que deverá apresentar Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (lei 3996/95), Projeto de Construção (lei
2371/82), e deverá se adequar às leis de Acessibilidade vigentes. (Notificado recusou-se a assinar e receber)

NOTIFICAÇÃO
Notificamos sob nº 66773 (26/04/11), o Senhor Rafael Silva Ferro, sito à Rua Silas Vicente

Toledo Piza, nº 1-18, Jardim Flórida, para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação
desta notificação, a Licença de Uso e Ocupação do Solo referente a atividade de “Lava Car”; fica ciente de
que deverá se adequar às leis de Acessibilidade vigentes. (Notificado recusou-se a assinar e receber)

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.795/09 - PROCESSO Nº 40.198/10 ap. 22.436/
08 (capa) - CONTRATANTE: Município de Bauru - CONTRATADA: WALP CONSTRUÇÕES E
COMÉRCIO LTDA. - OBJETO: As partes resolvem alterar a cláusula primeira, item 1.2, do contrato
original para acrescer mais 05 (cinco) meses ao prazo de vigência, a qual passa a ter a seguinte redação:
“1.2. O presente contrato será vigente pelo prazo de 25 (vinte e cinco) meses.” As partes resolvem, ainda,
alterar a cláusula segunda, item 2.1, do contrato para acrescer mais 03 (três) meses ao prazo de execução
dos serviços, passando a ter a seguinte redação: “2.1.  O prazo para início da execução dos serviços será
de 3 (três) dias corridos, contados a partir da expedição da ordem de serviço e o de conclusão é de até 15
(quinze) meses corridos.” – ASSINATURA: 16/05/2.011, conforme art. 61, parágrafo único da Lei Federal
nº 8.666/93.

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

Secretário

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
17403/11 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO

A MATERNIDADE E A CRIANÇA DE BAURU 12404/E-1
17396/11 PEDRO GUILHERME ANDRADE 13186/E-1
17309/11 ALBERTO BUZALAF 11752/E-1
17462/11 JOAQUIM ARAÚJO SOUZA 12791/E-1
17382/11 CRISTIANE DE JESUS ALVES 12525/E-1
17381/11 EUCÉLIA DA SILVA VIOLIN 12930/E-1
  17380/11 PAULO ROBERTO DIANA DE PAULA 12929/E-1
  17378/11 JUMITIRO UCHIDA 12410/E-1
  17376/11 BENEDITO JOSÉ GONÇALVES 12413/E-1
  17375/11 MARIANA DA ROCHA BASILIO 12421/E-1
  17373/11 ELZA PEREIRA DOS SANTOS ROSA 12418/E-1
  17301/11 MARIO LOPES ABELHA 12487/E-1
  17299/11 MOISES GERTRUDES DIAS 13231/E-1
  17298/11 HUGO EVANDRO BARBOSA SILVEIRA 13083/E-1
  17297/11 SANTO MILANI   8982/E-1
  17296/11 MITHIKO MAEDA KIKUCHI 12781/E-1
  17294/11 DIOGO HOMERO TORRES 12076/E-1
  16285/11 ADEMIR RODRIGUES SANTANA 12469/E-1
  16287/11 JOÃO CORREA 13059/E-1
  16291/11 MARIA DE LOURDES VILELA PEREIRA 13055/E-1
  16293/11 VALDETE APARECIDO PIRES 11781/E-1
  16294/11 LUIZ GOMES DA SILVA 13060/E-1
  16307/11 JOAQUIM ARAUJO DE SOUZA 11789/E-1
  22666/11 IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLÉIA DE DEUS 12714/E-1
 19696/11 DELCIO GARCIA 13111/E-1
 19710/11 NORMA REGINA BICARATO DE ANDRADE 12960/E-1
 19703/11 EDSON DE OLIVEIRA 12427/E-1
 19697/11 GILBERTO BUENO 12660/E-1
 19701/11 JOSÉ DOS REIS 12658/E-1
 19685/11 EZIDIA LOPES RIBEIRO 12292/E-1
 19686/11 RONALDO MARIANO PEREIRA 12290/E-1
 19688/11 MARLY DE MOURA GONÇALVES 12601/E-1
 19689/11 ADEMILSON CLEMENTINO 12602/E-1
 19690/11 PAULO SERGIO CARNEIRO 12289/E-1
 19682/11 EDSA DE OLIVEIRA DE ALMEIDA 12296/E-1
 19684/11 MARIA MARGARIDA DOS SANTOS 12295/E-1
 19665/11 VITORIANO TRUVIJO BIJELLA (ESPÓLIO) 12956/E-1
 19666/11 ADRIANA FELISBERTO DA SILVA 12425/E-1
 22078/11 YOLANDA CAMPOS E OUTROS 13441/E-1
 22056/11 CAMILA MARIA DA SILVA CAETANO 12691/E-1
 22074/11 IGREJA ADVENTISTA DA PROMESSA 11822/E-1
 22073/11 RENATO FERNANDO DA SILVA FATIA 12723/E-1
 22069/11 MATILDE MARINA PEREIRA LUNA 13442/E-1
 22068/11 MARCOS FERRARI DOS SANTOS 13444/E-1
 22067/11 DEBORA REGINA RIBEIRO 12372/E-1
 22066/11 GERALDO RODRIGUES DE SOUZA 12885/E-1
 22063/11 ANTONIO MOACIR PASCHOAL 12763/E-1
 22062/11 ROSELI  JANDOSA   8719/E-1
 22060/11 MARIO LEME DA SILVA JUNIOR 13430/E-1
 22059/11 FABRICA DE MÓVEIS FLORENSE LTDA 12860/E-1
 22058/11 ROBERTO ERNESTO DALLASTI 12371/E-1
 22532/11 JOSÉ BAPTISTA FERREIRA SOBRINHO 12576/E-1
 22530/11 MARCIA MARIA ALVES 12566/E-1
 22528/11 TOTAL IMÓVEIS 13018/E-1
 22526/11 TOTAL IMÓVEIS 13048/E-1
 22525/11 JOSÉ TEIXEIRA VASCONCELOS 13011/E-1
 20519/11 THAÍS BRISOLLA CONVERSANI CARRER 12675/E-1
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 20517/11 ISRAEL XAVIER CONVERSANI 12669/E-1
 20513/11 MOZART BRISOLLA CONVERSANI 12670/E-1
 20508/11 MOZART BRISOLLA CONVERSANI 12671/E-1
 20504/11 MOZART BRISOLLA CONVERSANI 12672/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE  MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
55232/10 JORGE LUIZ KIMURA 3364/E-1
1496/11 REDENTOR COMÉRCIO DE DERIVADOS

DE PETRÓLEO LTDA 0965/E-1/C-1
50695/10 PEDRO LUIZ DE SOUZA 3389/E-1/C-1
40927/10 DOMINGOS FERNANDES DE SOUZA (ESPÓLIO) 1950/E-1
39680/10 ANGELO RAZOLE 2933/E-1
53919/10 REGINA RODRIGUES ALVES DA COSTA 3403/E-1
50679/10 ELISANGELA RAMOS OLIVEIRA 3399/E-1
41994/10 MARIA APARECIDA DA SILVA 3384/E-1
53288/10 PEDRO MIGLIO 2949/E-1
52682/10 ANNA FIGUEIREDO ZANIN 3360/E-1
52681/10 ANNA FIGUEIREDO ZANIN 3359/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 14/5/2011
ONDE SE LÊ:
RECURSO NÃO APRECIADO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
47100/10 SANTOS MONTEIRO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 4863/E-1

LEIA-SE:
RECURSO NÃO APRECIADO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE
DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
47100/10 SANTOS MONTEIRO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 4863/E-1

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 28/5/2011
ONDE SE LÊ:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
17386/11 ARIOVALDO MACHADO 12845/E-1
LEIA-SE:
COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
17386/11 ARIOVALDO MACHADO MORAES 12845/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
16551/11 ACUMULADORES AJAX LTDA 05741/E-1
LEIA-SE:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
16551/11 ACUMULADORES AJAX LTDA 05748/E-1

Seção III
Editais

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 47/11 - PROCESSO Nº 37.627/10 - CONTRATANTE:-
MUNICIPIO DE BAURU – CONTRATADA: S. Y. YUHARA - ME – Objeto: AQUISIÇÃO DE
MATERIAIS PARA LIMPEZA E PRODUTOS DIVERSOS, SENDO A QUANTIDADE ESTIMADA
ANUAL DE 4157 LUVAS, 1938 FLANELAS, 4516 PANO DE CHÃO, 3951 PANO DE PRATO, 2320
PANO LIMPEZA, 577 CORDAS, 461 DESINTUPIDORES, 459 PRENDEDORES, 1800 TABLETES,
1800 DESENGORDURANTES, 3600 FIBRAS ABRASIVAS, 1800 PANO MULTIUSO E 1800
SUPORTES - Interessada: todas as Secretarias Municipais, cujas especificações estão indicadas no anexo
I do Edital nº 191/10 - do Processo Administrativo n.º 37627/10, mediante emissão de Notas de Empenho
e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo e preços abaixo
consignados:
LOTE 03 - LUVAS EM LATEX E RASPA DE COURO
Item 1 - Luva De Latex Natural, Formato Anatômico, Antiderrapante, Forrada, Tamanho G, Par, n.º registro CA /MT, valor
unit. R$ 1,1895 – marca LAGROTTA;
Item 2 - Luva De Latex Natural, Formato Anatômico, Antiderrapante, Forrada, Tamanho M, Par, n.º registro CA/MT,
valor unit. R$ 1,20 - marca LAGROTTA;
Item 3 - Luva De Latex Natural, Formato Anatômico, Antiderrapante, Forrada, Tamanho P, Par, n.º registro CA/MT, valor
unit. R$ 1,18 – marca LAGROTTA;
Item 4 - Luva De Raspa De Couro Cano Curto 7,0 Cm, n.º registro CA/MT, valor unit. R$ 4,55 – marca PRATA;
Item 5 - Luva De Raspa De Couro, Cano Longo 12 Cm, n.º registro CA/MT, valor unit. R$ 4,55 – marca PRATA.
LOTE 04 - FLANELAS, PANOS PARA LIMPEZA, CORDA PARA VARAL, DESENTUPIDORES E

PRENDEDOR DE ROUPAS
Item 1 - Flanela Amarela Para Limpeza Med. Mín. De 57x26 Cm (100% Algodão), valor unit. R$ 1,18 – marca
NOVACOV;
Item 2 - Pano De Chão Branco Alvejado (100% Algodão) Med. Mín. 70x45cm, valor unit. R$ 1,80 – marca PRATA;
Item 3 - Pano De Prato (100% Algodão) Med. Min. 45x70cm. Com Bainha, valor unit. R$ 1,11 – marca SANTA
CLARA;
Item 4 - Pano Limpeza P/ Pia Med. Min. 40x38 Cm., valor unit. R$ 1,10 – marca PRATA;
Item 5 - Corda Para Varal Em Nylon, Comp: 10 m., valor unit. R$ 1,20 – marca POLICORDA;
Item 6 - Desentupidor P/ Pia C/ Bocal De Borracha E Cabo De Polietileno, Altura Mínima 17,5 Cm, valor unit. R$
1,64 – marca SHANGRILA;
Item 7 - Desentupidor P/ Vaso Sanitário Com Bocal De Borracha E Cabo De Polietileno, valor unit. R$ 3,70 – marca
OLIVATTO;
Item 8 - Prendedor De Roupas Plástico, Med. Mínimo 08 Cm (Pac. 12un.), valor unit. R$ 1,2640 – marca
POLICORDA;
LOTE 05 - PEDRA, DESENGORDURANTE, FIBRA, PANO E SUPORTE
Item 1 - Tabletes efervescentes desinfetante de água para consumo humano e hortifrutícolas, à base de um
composto clorado de origem orgânica, em tabletes de 1 grama. Frasco contendo 30 tabletes de cor branca.
Composição: Dicloroisocianurato de sódio (75%), Teor de cloro ativo (30%). Validade de 02 anos, com
registro na ANVISA/MS, valor unit. R$ 0,9675 – marca HIDROALL;
Item 2 - Desengordurante (desencrustante) neutro para remoção de crostas de gordura: gel líquido,
biodegradável, com ph 7.0, com teor de ingredientes ativo de 65%, com registro na ANVISA/MS. Frasco
contendo de 500ml a 1litro. Com validade mínima de 01 ano, valor unit. R$ 6,68 – marca HOMY;
Item 3 - Fibras abrasivas de limpeza (para uso geral): à base de fibras sintética e mineral abrasivo, unidos
por resina a prova de água. Aprovado pela Vigilância Sanitária. Para higienização de utensílios e superfícies
de cozinha. Medidas: 26x10cm, valor unit. R$ 0,6955 – marca BETTANIN;
Item 4 - Pano multiuso (tipo perfex) em rolo de 30 metros, furado e picotado a cada 50 centímetros.
Composição: 70% de viscose e 30% poliéster, valor unit. R$ 12,41 – marca OBER;
Item 5 - Suporte para pano multiuso (tipo perfex) de metal, que permite o destaque das folhas picotadas.
Medida: 40 cm de largura, 40 cm de profundidade, 21 cm de superfície para fixação, pesando 1.950 kg,
valor unit. R$ 15,00 – marca OBER.
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 113/10 – ASSINATURA:- 11/04/
2011– VALIDADE: 10/04/2012.
Bauru, 27/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

AVISO DE ABERTURA DE PROPOSTA COMERCIAL – ENVELOPE Nº 02 - PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º 097/2011 – Processo n.º 46.630/2010 – Modalidade: Convite n.º
023/2011 - Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE INSTALAÇÃO DE
23,10M² DE DIVISÓRIAS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRA NA EMEII
DALVA DE FREITAS FERRAZ COSTA – Interessada: Secretaria Municipal de Educação. Notificamos
aos interessados que o prazo de recurso expirou-se em 26/05/2011. A Comissão Permanente de Licitação da
Secretaria Municipal de Educação marcou a sessão de abertura do envelope nº 02 “proposta” da empresa
Habilitada: DIVISÓRIA BAURUPLAC LTDA, para o dia 31(trinta e um) de maio de 2011 ás
16:00(dezesseis) horas, na Sala de Reunião da Secretaria Municipal de Educação, na Rua Padre João nº  8-
48, Vila Noemy.
Bauru, 27/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 110/2011 – Processo n.º 11.638/11 Ap. 14.872/11 – Modalidade: Pregão Eletrônico nº 027/
2011 – tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE DE
PAINEL ELETRÔNICO DE CHAMADA DE SENHAS e 02 (DUAS) LEITORAS ÓPTICAS PARA
CORREÇÃO DE CARTÕES DE PROVA – Interessada: Secretaria Municipal de Administração. Data
do Recebimento das propostas: 09 de junho de 2011 até as 08h00MIN. Abertura da Sessão: 09 de
junho de 2011 às 09h00min. INICIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 09 de junho de 2011 às 10h00MIN.
Informações na Divisão de Licitações, Av. Dr. Nuno de Assis n. º 14-60 – 1º andar – Sala 02, Jardim
Santana – CEP. 17020-310, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min e fones
(14) 3235-1377 ou (14) 3235-1357. O edital está disponível através de download gratuito no site
www.bauru.sp.gov.br, O referido edital também poderá ser acessado através do site www.licitacoes-e.com.br,
onde se realizará a sessão de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
Bauru, 27/05/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 086/2011 – Processo n.º 46.030/10 – Apensados os Processos nº 48193/10, 46205/2010, 3523/
11, 16604/2011, 13103/11, 22183/11 - Modalidade: Pregão Presencial nº 029/2011 – do tipo MENOR
PREÇO (POR LOTE) - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAL GRÁFICO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL
DE: 313 (TREZENTOS E TREZE) BLOCO DE ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL; 25
(VINTE E CINCO) BLOCOS DE PRONTUÁRIO MÉDICO OCUPACIONAL; 37500 (TRINTA E
SETE MIL E QUINHETOS ENVELOPES TIPO OFICIO 23CM, 1500(HUM MIL E QUINHENTAS)
FICHAS MUSEOLÓGICA, PAPEL CARTOLINA 240G, 25X18 CM, COR BRANCA 1 X 1;
1500(HUM MIL E QUINHENTAS) FICHAS MUSEOLÓGICA, PAPEL CARTOLINA 240G, 25X18
CM, COR AMARELA 1 X 1; 1500(HUM MIL E QUINHENTAS) FICHAS MUSEOLÓGICA, PAPEL
CARTOLINA 240G, 25X18 CM, COR AZUL 1 X 1; 6000(SEIS MIL) FOLHA AVULSO DE PAPEL
SULFITE GRAMATURA 75G TAMANO OFICIO COM IMPRESSAO 2X0 COR;  43750
(QUARENTA E TRÊS MIL, SETECENTO E CINQUENTA) CONFECÇÃO DE PASTA EM
CARTOLINA 240 G, FORMATO MÍNIMO ABERTO 468 MM X 320 MM, FORMATO MÍNIMO
FECHADO 234 MM X 320 MM, IMPRESSAS 01 COR NA CAPA, ACABAMENTO REFILADO,
ARTE FINAL, VINCULADA E FURADA (ISS INCLUSO) COR AMARELA; 8750 (OITO MIL,
SETECENTOS E CINQUENTTA) CONFECÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA 240 G, FORMATO
MÍNIMO ABERTO 468 MM X 320 MM, FORMATO MÍNIMO FECHADO 234 MM X 320 MM,
IMPRESSAS 01 COR NA CAPA, ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL, VINCULADA E
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FURADA (ISS INCLUSO) COR VERDE;  5625(CINCO MIL, SEICENTOS E VINTE CINCO)
CONFECÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA 240 G, FORMATO MÍNIMO ABERTO 468 MM X
320 MM, FORMATO MÍNIMO FECHADO 234 MM X 320 MM, IMPRESSAS 01 COR NA CAPA,
ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL, VINCULADA E FURADA (ISS INCLUSO) COR
AZUL; 3750(TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA) CONFECÇÃO DE PASTA
PLASTIFICADA EM KRAFT 300 G/M², FORMATO MÍNIMO ABERTO 468 MM X 320 MM,
FORMATO MÍNIMO FECHADO 234 MM X 320 MM, IMPRESSAS 01 COR NA CAPA,
ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL, PLAST. FRENTE, CORTE/VINCO MEIA, ISS
INCLUSO; 625(SEISCENTOS E VINTE E CINCO) CONFECÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA
240 G, FORMATO MÍNIMO ABERTA 468 MM X 320 MM, FORMATO MÍNIMO FECHADA 234
MM X 320 MM, IMPRESSAS 01 COR NA CAPA, ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL,
VINCULADA E FURADA (ISS INCLUSO) COR BRANCA; 7650(SETE MIL, SEISCENTOS E
CINQUENTA) CONFECÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA 240 G, FORMATO MÍNIMO ABERTA
468 MM X 320 MM, FORMATO MÍNIMO FECHADA 234 MM X 320 MM, IMPRESSAS 01 COR
NA CAPA, ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL, VINCULADA E FURADA (ISS INCLUSO)
COR ROSA, E 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) CONFECÇÃO DE PASTA EM CARTOLINA
240 G, FORMATO MÍNIMO ABERTO 468 MM X 320 MM, FORMATO MÍNIMO FECHADO 234
MM X 320 MM, IMPRESSAS 01 COR NA CAPA, ACABAMENTO REFILADO, ARTE FINAL,
VINCULADA E FURADA (ISS INCLUSO) COR LARANJA E 125.000(CENTO E VINTE CINCO)
UNIDADES CARTÕES GABARITO IMPRESSÃO 02 CORES, SULFITE 120GRS E
400(QUATROCENTOS) TALÕES DE NOTIFICAÇÃO EM 04 VIAS CARBONADOS, 1X0 COR
TINTA ESCALA EM EXTRA COPY 54G, PICOTADO, COLADO, GRAMPEADO, NUMERADO –
Interessadas: Gabinete do Prefeito e demais Secretarias.  A sessão de processamento do pregão será realizada
na Secretaria Municipal da Administração – sala 08, sito na Av. Dr. Nuno de Assis n. º 14-60 - 1º andar - Jd.
Santana na cidade de Bauru, estado de São Paulo, CEP. 17.020.310, iniciando-se no dia 10(dez) de junho
de 2011, às 09:00 horas Informações na Divisão de Licitações, pelos fones (14) 3235-1377 ou (14) 3235-
1437. O edital está disponível através de download gratuito no site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira
publicação do presente até o dia 09/06/11. Bauru, 27/05/2011 - Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora
da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO ADJUDICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital nº 047/2011 -
Processo n.º 44.038/2009 – Modalidade: Convite n.º 012/2011 - Objeto: ELABORAÇÃO DE PROJETO
DE ADEQUAÇÃO DA REDE DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO EXTERNAMENTE ÀS ÁREAS
EDIFICADAS DO ZOOLÓGICO MUNICIPAL DE BAURU, SPDA, SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO
ININTERRUPTA DE ENERGIA DE SETOR CRÍTICO E ENERGIA - Interessado:- Secretaria
Municipal do Meio Ambiente. Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o
julgamento e a classificação havidos foram devidamente Homologados pelo Secretário Municipal de
Administração em 11/05/2011 e seu objeto Adjudicado em 25/05/2011 à empresa: SISTEL ENGENHARIA
LTDA, no valor global de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais). Bauru, 27/05/2011 – Érika Maria
Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º
071/11 – Processo n.º  6.714/11 – Modalidade: Pregão Presencial nº 022/11 - Licitação Tipo Menor
Preço por Lote - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DA
QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE COFFE BREAK - PELO SISTEMA DE REGISTRO DE
PREÇOS – Interessadas: Secretarias Municipais de Administração, de Cultura, do Bem Estar Social, de
Esportes e Lazer, da Educação, da Agricultura e Abastecimento, do Meio Ambiente, das Administrações
Regionais, do Desenvolvimento Econômico, Gabinete do Prefeito e Corpo de Bombeiros. Notificamos aos
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havida foi devidamente
Adjudicado pelo pregoeiro em 20/05/11 e Homologado em 26/05/11 pelo Prefeito Municipal, à empresa abaixo:
PADARIA SANTA FÉ COLONIAL DE BAURU LTDA - EPP
Lote 01 - Item nº 1 - 20.160(vinte mil, cento e sessenta) do TIPO 01: 02 tipos de mini doces (carolina
recheadas e mini tortinhas); 10 tipos de salgados, sendo 05 fritos e 05 assados; café com e sem açúcar
(açúcar e adoçante); refrigerante (normal  e diet); suco de frutas de vários sabores (normal e diet); água
mineral (copo) 200ml, valor unitário do item R$ 5,87;  Item nº 2  - 10.150(dez mil, cento e cinqüenta)
do TIPO 02: 02 tipos de mini doces (carolina recheadas e mini tortinhas); pão de metro/baguete (03
sabores); torta salgada (02 sabores); café com e sem açúcar (açúcar e adoçante); refrigerante (normal  e
diet); água mineral (copo) 200ml; suco de frutas de vários sabores (normal e diet), valor unitário do item
R$ 8,59; Item nº 3 -  13.600(treze mil e seiscentos) do TIPO 03:  Lanche em sacos individuais (pão
frânces de 50g, queijo, presunto, maionese e alface); Suco individual de 200 ml, valor unitário do item R$
3,64 e  Item nº 4 -  11.750(onze mil, setecentos e cinqüenta) do TIPO 04:  pão de queijo;  mini pão
frânces (25g) com frios e queijo; bolo simples (fubá/laranja); leite com chocolate (quente e gelado); café
com e sem açúcar (açúcar e adoçante); chá em sache – 01 tipo (açúcar e adoçante); suco de frutas de vários
sabores (normal e diet); água mineral (copo) 200ml, valor unitário do item R$ 5,50; valor total do lote
R$ 319.656,70.
Bauru, 27/05/10 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU –
Edital nº 93/11 - Processo n.º 12425/11 – Modalidade: Convite nº 21/11 – Objeto: contratação de
empresa especializada para a confecção e instalação de grades, corrimão e mureta (71m de grade de
proteção, 70m de corrimão, 69 m de grade de proteção e mureta de 69m c/ 0,50cm de altura por 15cm
de largura c/ acabamento interno rebocado, acabamento externo c/ pedra goiana, pintado) –
Interessado: Gabinete do Prefeito – Corpo de Bombeiros. Para ser admitido à presente Carta Convite, na
condição de Licitante, deverá o interessado protocolar e entregar, na Secretaria Municipal da Administração
- Divisão de Licitações, sito na Av. Dr. Nuno de Assis n.º 14-60 - 1º andar – sala 02 - Jd. Santana na cidade
de Bauru, CEP 17.020-310, estado de São Paulo, os envelopes a que se refere às Cláusulas V e VI do Edital.
A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação de habilitação e proposta será realizada
às 16hs do dia 07(sete) de junho de 2011, na sala de reunião da Secretaria Municipal da Administração, sito
à  Av. Dr. Nuno de Assis, n.º 14-60 - 1º andar sala 08, Jardim Santana. O edital de licitação poderá ser
obtido 06/06/11 junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras localizada na Av. Dr. Nuno de

Assis nº 14-60 – sala 02 - Jardim Santana ou pelo site www.bauru.sp.gov.br , a partir da primeira publicação
do presente.
Bauru, 27/05/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU -
Edital n.º 126/11 – Processo n.º 51280/10 e apensos (Proc. 4216/11, 4221/11, 4223/11, 5562/11, 6209/11
e 5704/11) – Modalidade: Pregão Presencial nº 48/11 – TIPO MENOR PREÇO - Objeto: AQUISIÇÃO
DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (174 barras de aço, 03 soleiras de granito e 05 barras
de tubo de PVC) – Interessada: Secretaria do Meio Ambiente. Data do Recebimento dos envelopes e
sessão do pregão dia 09/06/2011 às 15hs na sala de reunião da Secretaria de Administração, sito à Av. Dr.
Nuno de Assis, nº 14-60, 1º andar, sala 08. Informações na Divisão de Licitações, Av. Dr. Nuno de Assis n.
º 14-60 – 1º andar – Sala 02, Jardim Santana – CEP. 17020-310, no horário das 08h00min às 12h00min e
das 14h00min às 18h00min e fones (14) 3235-1377 ou (14) 3235-1357. O edital de licitação poderá ser
retirado junto à Divisão de Licitações – Seção de Gestão de Compras, até o dia 08/06/2011, localizada na
Av. Dr. Nuno de Assis nº 14-60 - Jardim Santana, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira
publicação do presente. Bauru, 27/05/11– Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de
Licitações.

Seção IV
Autarquias e Empresa Pública

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

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

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

RESOLUÇÃO N.º 03, de 17 de maio de 2011
Que dá nova redação ao art.4, da Resolução nº 01, de 06 de abril de 2011, que regulamentou as autorizações
de saída, o uso obrigatório do crachá e o registro de ponto eletrônico no âmbito no âmbito do Departamento
de Água e Esgoto.

O CONSELHO ADMINISTRATIVO DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU, no
uso das atribuições conferidas pela Lei Municipal n.º 1.006, de 24 de dezembro de 1962, e:
CONSIDERANDO que a Resolução nº 01, de 06 de abril de 2011, regulamentou as autorizações de
saída, o uso obrigatório do crachá e o registro de ponto eletrônico no âmbito no âmbito do Departamento de
Água e Esgoto;
CONSIDERANDO que a implementação dessas normas dependem de implementação de novos
procedimentos e adequação de outros;

RESOLVE
Art.1º – O art.4º, da Resolução nº 01, de 06 de abril de 2011, passa a vigorar com a seguinte

redação:
“Art.4º - A partir de 02 de agosto de 2011, todos os servidores ocupantes de cargos efetivos, exceto Diretores
de Divisão, estarão obrigados a registrar o ponto eletronicamente, de acordo com o art. 105 da Lei nº. 1574/
71, e nova redação dada pelo art. 63 da Lei nº. 5975/2010. Ficarão dispensados do registro eletrônico
somente os ocupantes de cargos em comissão não-efetivos.” (NR)
Parágrafo único - ...
Art.2º – Esta Resolução entrará em vigor na data da sua expedição, revogadas as disposições em contrário.
Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de Bauru em 17 de maio de 2011.

ANDRÉ LUIZ ANDREOLI
Presidente do Conselho Administrativo
ANTONIO MARCOS GALVEZ SERRA

Membro do Conselho
JOSÉ ANGELO CAGNON

Membro do Conselho

DAE
Departamento de Água e Esgoto

André Luiz Andreoli
Presidente
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PUBLICAÇÃO DE DESISTÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO

O Serviço de Recursos Humanos informa a Desistência da vaga para o cargo efetivo de Auxiliar de
Administração, por motivos particulares, da candidata Sra. Marcia Sanae Watanabe, RG 42020191-9,
classificada em 45º lugar, conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2005/2009-DAE,
neste Departamento de Água e Esgoto de Bauru.

Bauru, 23 de maio de 2011.

CONCURSO PÚBLICO AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO

Solicitamos o comparecimento do candidato:
Joel Maurício Cabo, RG  403605878 , 46º classificado,
no Departamento de água e Esgoto, no Serviço de Recursos Humanos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a
contar da data desta publicação, ou seja, nos dias 30 e 31 de maio, 01, 02 e 03 de junho de 2011,  para tratar
de assunto relacionado a Nomeação conforme Concurso Público realizado através do Processo nº 2005/
2009-DAE. O não comparecimento dentro do prazo estipulado será considerado como desistência da vaga
de Auxiliar de Administração.
Solicitamos também  a apresentação dos documentos abaixo relacionados:
- Documento de identidade, comprovando ser o candidato maior de 18 anos, brasileiro ou naturalizado;
(original e 01 cópia)
- Cadastro de Pessoa Física (CPF);(original e 01  cópia)
- Cartão do PIS ou PASEP;(original e 01  cópia)
- Título de Eleitor e comprovante de votação da última eleição; (original e 01  cópia)
- Certificado de reservista, se do sexo masculino; (original e 01  cópia)
- Comprovante de conclusão do Ensino Médio, 3º Colegial concluído(original e 01 cópia)
- Certidão de Casamento,  (original e 01  cópia)
- Certidão de Nascimento para filhos menores de 21 anos; (original e 01  cópia)
- Carteira de Vacinação dos filhos menores de 14 anos; (original e 01 cópia)
- 02 fotos 3x4 recentes e iguais.
- Certidão do Cartório Distribuidor Criminal, expedido pelo Cartório Distribuidor do Fórum (Jardim

Bela Vista)
- Atestado de Antecedentes Criminais, expedido pela Secretária de Segurança  Pública,
- Declaração da ficha funcional, se servidor ou ex-servidor público municipal; (expedida pela Prefeitura

Municipal)
- Carteira de Trabalho e Previdência Social
          Bauru, 24 de maio de 2011.

Portarias da Presidência:
Portaria nº 218/2011-DAE:
NOMEANDO o Sr. VALDECIR FERREIRA RG.nº 30.541.810-5, para o cargo efetivo de Ajudante de
Obras, referência 3, grau A,  a partir do dia 25 de maio de 2011
Bauru, 23 de maio de 2011.
Portaria nº 219/2011-DAE:
NOMEANDO o Sr. DIONE HENRIQUE BENICIO, RG.nº 44.547.274-1, para o cargo efetivo de Ajudante
de Obras, referência 3, grau A,  a partir do dia 25 de maio de 2011.
Bauru, 23 de maio de 2011.

EDITAL Nº 002/2011 - CONCURSO PÚBLICO
LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu
Conselho Administrativo, Eng.º André Luiz Andreoli, torna público, através deste Edital, a abertura de
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade
do concurso para o cargo de LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I.  O Concurso Público
reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

I -  DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, salários e requisitos exigidos são os estabelecidos conforme segue:
Cargo:  LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I
Número de Vagas: 02 (duas)
Vencimentos: Referência 05A – R$ 559,48; Produtividade (60% da ref.) – R$ 335,69.
3. Requisitos: Ensino Médio Completo (3º colegial concluído), Carteira Nacional de Habilitação, categoria
“AB”, definitiva, válida, e com autorização para atividade remunerada, conhecimentos em informática.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I deste Edital - DAS
ATRIBUIÇÕES (descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo será regido pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei  Municipal nº 1574/71 e alterações
posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/
1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais disposições aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
6. A jornada de trabalho corresponde a 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado
cumprirá dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
7. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 230,00 (duzentos e
trinta reais) e outros benefícios instituídos por lei.

II - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 06/06/2011 às 16 horas de 10/06/2011,
exclusivamente pela internet, pelo site:  www.daebauru.com.br .
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade
de Bauru localizados na R. Amazonas, nº 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo),
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter 18 anos completos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme Capítulo I - DO CARGO, DAS
VAGAS E DA REMUNERAÇÃO, item 3;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(Artigo 14, Inciso XII) e nº 5805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. O pagamento da importância do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado, somente em dinheiro, em
qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
4.1. Não será aceito  pagamento  da  taxa  de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos  Correios,
fac-símile,  transferência eletrônica,  DOC,  DOC-eletrônico,  ordem    de  pagamento  ou  depósito  comum
em  conta  corrente,  agendamento, condicional ou fora do período de inscrição (10 horas do dia 06/06/
2011 às 16 horas de 10/06/2011) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.com.br,
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção – fone: (14) 3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº 4385/99, alterada pela Lei nº 5340 de 16 de março de 2006,
ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição, os que comprovarem, DOAÇÃO DE SANGUE, no mesmo
ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru.
7. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
7.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
9. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste
Capítulo I.
10. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.com.br.
11. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 06/06/2011 às
16 horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para
encerramento das inscrições (10/06/2011) - Atenção para o horário bancário.
12. O candidato que se enquadrar no item 6. deste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 06/06/2011 às
16 horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
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e) imprimir o boleto bancário;
f) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO DE
SANGUE, no mesmo ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru, acompanhado
do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo,
sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das
inscrições (10/06/2011 às 16:00 horas) - Atenção para o horário.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no ANEXO
I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária), são compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
2. A participação de candidatos portadores de deficiência(s) no presente Concurso Público observará as
regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal 3.298/99, na Lei
Complementar Estadual 683/92 e na Lei Municipal 5.215/2004.
3. O candidato portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas.
4. O candidato portador de deficiência deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição,
o tipo de deficiência de que é portador.
5. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser
cumprido, conforme descrito no item 6. deste Capítulo.
6. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet
deverá, para efetivar sua Inscrição, apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Rua
Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo):
6.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está
concorrendo no Concurso Público, bem como, se for o caso, solicitação de prova  ou condição especial,
para realização da prova; e
6.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste 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,  expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do
período designado para as inscrições, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.
6.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 6. e subitens 6.1. e 6.2., durante o período de
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência e não terá sua
prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
6.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do Departamento, à análise
da razoabilidade do solicitado.
7. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de
candidatos portadores de deficiência.
8. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para
perícia médica, com finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência indicada no ato da inscrição
e a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência declarada, nos termos do Capítulo VIII -
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL.
8.1. Serão consideradas deficiências aquelas definidas de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal 3.298/
99 e a Súmula 377 do STJ.
8.2. Será excluído do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições
do cargo.
8.3. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral.
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

IV -  DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes etapas: Prova Objetiva e Prova Prática.
1.1. Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas da
seguinte forma:
PARTE A: Língua Portuguesa: 10 (dez) questões; Matemática: 10 (dez) questões;  Conhecimentos Gerais
e Legislação Municipal: 10 (dez) questões;
PARTE B: Informática e Conhecimentos Específicos do cargo: 20 (vinte) questões.
1.1.2. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas
e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o
conteúdo programático constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.2 A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições do cargo e
destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do candidato e
sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades a serem
desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante
do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

V. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru.
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo
Edital de Convocação.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha;
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme o
caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal
nº 9.503/97, ou Passaporte.
c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.1. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os  documentos discriminados
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.

3.1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 3, deste Capítulo V, não fará a prova,
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
3.2. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova.
7.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
conseqüências advindas de sua omissão.
8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
9. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela
guarda da criança.
9.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 9.2. Não haverá
compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
10. Excetuada a situação prevista no item 9. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
11. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos,
anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e
Esgoto de Bauru, máquina e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros,
telefone celular, BIP, pager, walkman, aparelhos de MP3, MP4 ou similar, gravador ou qualquer outro tipo
de receptor e emissor de mensagens, assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
11.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do
Município), seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 3. deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento
eletrônico de comunicação;
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da
prova.
l) não apresentar a documentação exigida no Capítulo I, item 3.
12. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 03 (três) de julho de 2011 (domingo).
12.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do
Município – DOM e no site www.daebauru.com.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
12.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.com.br  o candidato
deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção, fone:
(14)3235-6183.
12.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital,
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.
12.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação
da regularidade da referida inscrição.
12.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos
os atos dela decorrentes.
12.3. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
12.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrido
o tempo de 50% (cinquenta porcento) da duração da prova.
12.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões.
12.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
12.5.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno
de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
12.5.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
12.5.4. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
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12.5.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
12.5.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
12.5.7. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até
que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o
procedimento de lacração do envelope com as provas.
13. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do item
2. do Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA - 1.ª ETAPA
1.1. A prova objetiva está dividida em duas partes, Parte A e Parte B, de acordo com Capítulo IV -  DAS
PROVAS.
1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, sendo:
Parte A: questões valendo 1,0 (um ponto);
Parte B: questões valendo 1,5 (um ponto e meio), totalizando 60 (sessenta) pontos.
1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato que
obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento), de acertos na Parte A (Conhecimentos Básicos) e 50%
(cinquenta por cento), de acertos na Parte B (Conhecimentos Específicos).
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
2. DA PROVA PRÁTICA - 2.ª ETAPA
2.1. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site
www.daebauru.com.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do
candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados na
Prova Objetiva – 1.ª Etapa.
2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1. a 11. do Capítulo V – DA
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s)
responsável(is) pela aplicação.
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de
exame.
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
2.5.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
2.5.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
2.5.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos e não
zerar em nenhum dos componentes da prova.
2.7. Os demais candidatos aprovados na Prova Objetiva e não convocados para a Prova Prática, ficarão em
cadastro de reserva para futura convocação conforme a necessidade do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, observando o prazo de validade do concurso.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1.  A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL

1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
1.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Legislação;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
1.2. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, em ordem alfabética,
que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
3. Os candidatos portadores de deficiência serão convocados, em momento oportuno, mediante publicação
de Edital de Convocação no Diário Oficial local, para realização de perícia médica, pelo Departamento de
Água e Esgoto de Bauru, por especialista na área de deficiência de cada candidato, com finalidade de
comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e de avaliação da compatibilidade de sua deficiência
com as atribuições do cargo.
3.1. No prazo de 5 (cinco) dias contados da convocação constante do item anterior, os portadores de
deficiência deverão retirar guia para submeter-se à perícia médica.
3.2. O laudo deverá ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do respectivo exame.
3.3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
3.3.1. A indicação do profissional pelo candidato deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da ciência do laudo referido no subitem anterior.
3.4. A junta médica deverá apresentar parecer conclusivo no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua realização.
3.5. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos do § 5º, do artigo 3º,
da Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992.
3.6. Findo o trabalho relativo à perícia/junta médica, conforme disposto nos itens anteriores, serão publicadas
no Diário Oficial de Bauru, por cargo em Concurso:

3.6.1. a Lista de Classificação Final Geral, excluídos os candidatos considerados inaptos para o exercício
do cargo, que conterá os candidatos habilitados na prova, os candidatos cuja deficiência não for configurada,
os portadores de deficiência considerados aptos para o exercício do respectivo cargo e os ausentes na
perícia médica; e
3.6.2. a Lista de Classificação Final Especial, que conterá somente os candidatos portadores de deficiência
considerados aptos para o exercício do cargo.
3.7. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

IX - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet,
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital.
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente  fundamentado, na sede do
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, R. Padre João,
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente,
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior,
ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
habilitação.
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
4. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como,
aquele que não apresentar fundamentação e embasamento.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto
anteriormente.
6. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1. deste capítulo.
7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data e local para a apresentação
do candidato.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo D.A.E.;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os pré-requisitos estabelecidos.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS;
b) possuir, na data da nomeação, todos requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988;
d) Prontuário/Certidão da Carteira Nacional de Habilitação para fins trabalhistas;
e) outros documentos que o DAE julgar necessário;
f) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos
futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3.
do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
2.2 O candidato que, na data de posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3. do Capítulo II
– DAS INSCRIÇÕES, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas
oferecidas no prazo de validade deste edital.
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso
Público.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a
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providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser
publicado no DOM e no site: www.daebauru.com.br.
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação da prova neste Concurso Público.
8. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no
Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.com.br,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
10. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de  Água e Esgoto de
Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 107/2011.

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

LEITURISTA E ENTREGADOR DE AVISOS I: Realizar leitura de consumo mensal de água em
hidrômetros e proceder a entrega de contas, bem como de avisos de débitos, informativos e outros, em
imóveis na cidade de Bauru, de acordo com datas e roteiros preestabelecidos. Eventualmente dirigir
motocicletas de propriedade do Departamento. Executar tarefas correlatas, inerentes ao cargo, conforme
necessidade do trabalho, sob supervisão e orientação da Chefia imediata.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância nominal,
Concordância verbal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes de palavras
(substantivo, adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes verbais – Ativa
e Passiva, Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros
simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema
de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal: Atualidades políticas, econômicas, sociais, Cidadania,
Meio ambiente e Lei Orgânica do Município de Bauru. (disponível no site do DAE: www.daebauru.com.br).
Informática: Noções gerais de Informática, pacote Office, pacote Br Office e Internet.
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função;  Conteúdo do site
do DAE (www.daebauru.com.br) nos menus ‘Água e Esgoto’, ‘Serviços’ e ‘Extras’; Ética profissional;
Segurança no trabalho e uso de EPI’s; Direção Defensiva; Conhecimento sobre bairros e logradouros do
município de Bauru.

PROVA PRÁTICA
Simulação de situação real de rota de leitura – estabelecida pelo Departamento, para a demonstração de
conhecimentos e habilidades para o domínio do equipamento, de forma condizente com os conhecimentos
exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
Ao
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE
Comissão do Concurso Público – Edital 004/2011

Nome: ___________________________________________
 N.º de inscrição:________________________________________________
Número do documento de identidade (R.G.): ___________________________
Cargo para a/o qual se inscreveu: ___________________________________
Endereço completo: __________________________________
Questionamento: _____________________________________
Embasamento: ____________________________________
Local e Data: ______________________________, ____/_____/_____
Assinatura: ________________________________________

EDITAL Nº 003/2011 - CONCURSO PÚBLICO
ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de seu
Conselho Administrativo, Eng.º André Luiz Andreoli, torna público, através deste Edital, a abertura de
inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de validade
do concurso para o cargo de ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I.  O Concurso Público reger-se-á pelas
normas estabelecidas a seguir:

I -  DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.

2. O cargo, número de vagas, salários e requisitos exigidos são os estabelecidos conforme segue:
Cargo: ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I
Número de Vagas: 02 (duas)
Vencimentos: Referência 07A – R$ 567,27; Produtividade (50% da ref.) – R$ 283,64, Insalubridade (40%)
- R$ 214,20.
3. Requisitos: Ensino Fundamental Completo (8ª série concluída), experiência mínima de 06 (seis) meses
comprovada em Carteira de Trabalho; Carteira Nacional de Habilitação, categoria “AB”, definitiva, válida,
e com autorização para exercer atividade remunerada; conhecimentos em instalações hidráulicas, noções
de Segurança no Trabalho e utilização de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no Anexo I deste Edital - DAS
ATRIBUIÇÕES (descrição sumária do cargo).
5. A nomeação e o exercício do cargo será regido pelo regime Estatutário, estando o candidato empossado
subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei  Municipal nº 1574/71 e alterações
posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3373/
1991 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei
Municipal nº 3781/1994 e alterações posteriores) e demais disposições aplicáveis aos Servidores Públicos
Municipais.
6. A jornada de trabalho corresponde a 40 (quarenta) horas semanais, sendo que o candidato nomeado
cumprirá dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
7. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 230,00 (duzentos e
trinta reais) e outros benefícios instituídos por lei.

II - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 06/06/2011 às 16 horas de 10/06/2011,
exclusivamente pela internet, pelo site:  www.daebauru.com.br .
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade
de Bauru localizados na R. Amazonas, nº 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo),
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e na tácita aceitação das normas e condições estabelecidas
neste Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter 18 anos completos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme Capítulo I - DO CARGO, DAS
VAGAS E DA REMUNERAÇÃO, item 3;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(Artigo 14, Inciso XII) e nº 5805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
4. O pagamento da importância do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado, somente em dinheiro, em
qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
4.1. Não será aceito  pagamento  da  taxa  de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos  Correios,
fac-símile,  transferência eletrônica,  DOC,  DOC-eletrônico,  ordem    de  pagamento  ou  depósito  comum
em  conta  corrente,  agendamento, condicional ou fora do período de inscrição (10 horas do dia 06/06/
2011 às 16 horas de 10/06/2011) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará no cancelamento da
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.com.br,
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção – fone: (14) 3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº 4385/99, alterada pela Lei nº 5340 de 16 de março de 2006,
ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição, os que comprovarem, DOAÇÃO DE SANGUE, no mesmo
ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru.
7. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
7.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela
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decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
9. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste
Capítulo I.
10. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.com.br.
11. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 06/06/2011 às
16 horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para
encerramento das inscrições (10/06/2011) - Atenção para o horário bancário.
12. O candidato que se enquadrar no item 6. deste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (das 10 horas do dia 06/06/2011 às
16 horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO DE
SANGUE, no mesmo ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru, acompanhado
do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo,
sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das
inscrições (10/06/2011 às 16:00 horas) - Atenção para o horário.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no ANEXO
I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária), são compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
2. A participação de candidatos portadores de deficiência(s) no presente Concurso Público observará as
regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal 3.298/99, na Lei
Complementar Estadual 683/92 e na Lei Municipal 5.215/2004.
3. O candidato portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas.
4. O candidato portador de deficiência deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição,
o tipo de deficiência de que é portador.
5. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser
cumprido, conforme descrito no item 6. deste Capítulo.
6. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet
deverá, para efetivar sua Inscrição, apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Rua
Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo):
6.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está
concorrendo no Concurso Público, bem como, se for o caso, solicitação de prova  ou condição especial,
para realização da prova; e
6.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste 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,  expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do
período designado para as inscrições, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.
6.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 6. e subitens 6.1. e 6.2., durante o período de
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência e não terá sua
prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
6.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do Departamento, à análise
da razoabilidade do solicitado.
7. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de
candidatos portadores de deficiência.
8. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para
perícia médica, com finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência indicada no ato da inscrição
e a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência declarada, nos termos do Capítulo VIII -
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL.
8.1. Serão consideradas deficiências aquelas definidas de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal 3.298/
99 e a Súmula 377 do STJ.
8.2. Será excluído do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições
do cargo.
8.3. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral.
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

IV -  DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes etapas: Prova Objetiva e Prova Prática.
1.1. Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas da
seguinte forma:
PARTE A: Língua Portuguesa: 10 (dez) questões; Matemática: 10 (dez) questões;  Conhecimentos Gerais
e Legislação Municipal: 10 (dez) questões;
PARTE B: Conhecimentos Específicos do cargo: 20 (vinte) questões.
1.1.2. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas

e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o
conteúdo programático constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.2 A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições do cargo e
destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do candidato e
sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades a serem
desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante
do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.

V. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru.
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo
Edital de Convocação.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha;
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme o
caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal
nº 9.503/97, ou Passaporte.
c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.1. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os  documentos discriminados
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
3.1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 3, deste Capítulo V, não fará a prova,
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
3.2. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova.
7.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
conseqüências advindas de sua omissão.
8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
9. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela
guarda da criança.
9.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 9.2. Não haverá
compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
10. Excetuada a situação prevista no item 9. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
11. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos,
anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e
Esgoto de Bauru, máquina e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros,
telefone celular, BIP, pager, walkman, aparelhos de MP3, MP4 ou similar, gravador ou qualquer outro tipo
de receptor e emissor de mensagens, assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
11.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do
Município), seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 3. deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento
eletrônico de comunicação;
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da
prova.
l) não apresentar a documentação de comprovação de experiência, conforme Capítulo I, item 3 e .
12. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 03 (três) de julho de 2011 (domingo).
12.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do
Município – DOM e no site www.daebauru.com.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
12.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.com.br  o candidato
deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção, fone:
(14)3235-6183.
12.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar
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a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital,
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.
12.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação
da regularidade da referida inscrição.
12.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos
os atos dela decorrentes.
12.3. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
12.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrido
o tempo de 50% (cinquenta porcento) da duração da prova.
12.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões.
12.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
12.5.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno
de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
12.5.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
12.5.4. Na Folha de Respostas, não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas
ou à assinatura, sob pena de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
12.5.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
12.5.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
12.5.7. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até
que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o
procedimento de lacração do envelope com as provas.
13. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do item
2. do Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA - 1.ª ETAPA
1.1. A prova objetiva está dividida em duas partes, Parte A e Parte B, de acordo com Capítulo IV -  DAS
PROVAS.
1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, sendo:
Parte A: questões valendo 1,0 (um ponto);
Parte B: questões valendo 1,5 (um ponto e meio), totalizando 60 (sessenta) pontos.
1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato que
obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento), de acertos na Parte A (Conhecimentos Básicos) e 50%
(cinquenta por cento), de acertos na Parte B (Conhecimentos Específicos).
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
2. DA PROVA PRÁTICA - 2.ª ETAPA
2.1. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site
www.daebauru.com.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do
candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 30 (trinta) primeiros candidatos habilitados na
Prova Objetiva – 1.ª Etapa.
2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1. a 11. do Capítulo V – DA
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s)
responsável(is) pela aplicação.
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de
exame.
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
2.5.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
2.5.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
2.5.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos e não
zerar em nenhum dos componentes da prova.
2.7. Os demais candidatos aprovados na Prova Objetiva e não convocados para a Prova Prática, ficarão em
cadastro de reserva para futura convocação conforme a necessidade do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, observando o prazo de validade do concurso.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1.  A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
1.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Legislação;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.

1.2. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, em ordem alfabética,
que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
3. Os candidatos portadores de deficiência serão convocados, em momento oportuno, mediante publicação
de Edital de Convocação no Diário Oficial local, para realização de perícia médica, pelo Departamento de
Água e Esgoto de Bauru, por especialista na área de deficiência de cada candidato, com finalidade de
comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e de avaliação da compatibilidade de sua deficiência
com as atribuições do cargo.
3.1. No prazo de 5 (cinco) dias contados da convocação constante do item anterior, os portadores de
deficiência deverão retirar guia para submeter-se à perícia médica.
3.2. O laudo deverá ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do respectivo exame.
3.3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
3.3.1. A indicação do profissional pelo candidato deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da ciência do laudo referido no subitem anterior.
3.4. A junta médica deverá apresentar parecer conclusivo no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua realização.
3.5. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos do § 5º, do artigo 3º,
da Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992.
3.6. Findo o trabalho relativo à perícia/junta médica, conforme disposto nos itens anteriores, serão publicadas
no Diário Oficial de Bauru, por cargo em Concurso:
3.6.1. a Lista de Classificação Final Geral, excluídos os candidatos considerados inaptos para o exercício
do cargo, que conterá os candidatos habilitados na prova, os candidatos cuja deficiência não for configurada,
os portadores de deficiência considerados aptos para o exercício do respectivo cargo e os ausentes na
perícia médica; e
3.6.2. a Lista de Classificação Final Especial, que conterá somente os candidatos portadores de deficiência
considerados aptos para o exercício do cargo.
3.7. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

IX - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet,
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital.
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente  fundamentado, na sede do
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, R. Padre João,
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente,
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior,
ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
habilitação.
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
4. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como,
aquele que não apresentar fundamentação e embasamento.
5. Não caberá interposição de recurso requerendo a reconsideração de recurso indeferido interposto
anteriormente.
6. Em caso de republicação de gabarito, caberá recurso administrativo apenas das questões eventualmente
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo item 1. deste capítulo.
7. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data e local para a apresentação
do candidato.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo D.A.E.;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os pré-requisitos estabelecidos.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS;
b) possuir, na data da nomeação, todos requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988;
d) Prontuário/Certidão da Carteira Nacional de Habilitação para fins trabalhistas;
e) outros documentos que o DAE julgar necessário;
f) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos
futuros.
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XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3.
do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
2.2 O candidato que, na data de posse, não reunir todos os requisitos enumerados no item 3. do Capítulo II
– DAS INSCRIÇÕES, perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição do valor da Taxa de Inscrição.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas
oferecidas no prazo de validade deste edital.
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso
Público.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser
publicado no DOM e no site: www.daebauru.com.br.
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação da prova neste Concurso Público.
8. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no
Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.com.br,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
10. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de  Água e Esgoto de
Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 194/2011.

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

ENCANADOR DE MANUTENÇÃO I: Realizar consertos de vazamentos nas tubulações de água e esgoto.
Construir emissários e novas redes de água e de esgoto. Executar os serviços de instalação e/ou manutenção
de redes de distribuição de água e redes coletoras de esgoto, acompanhando os serviços desde a abertura da
valeta até a sua conclusão. Realizar consertos e manutenção em registros de manobra. Realizar manutenção
hidráulica predial interna no Departamento. Conduzir veículos ou motocicletas do DAE até o local do
serviço. Notificar e realizar cortes de água, realizar vistorias em imóveis, retirar hidrômetros para aferição,
instalar hidrômetros e realizar religações de água, além de executar outras atividades correlatas, sob orientação
e supervisão do superior imediato.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

PROVA OBJETIVA
Língua Portuguesa: Interpretação de textos; verbos: tempo, modo e vozes; emprego de pronomes; flexão
de gênero, número e grau do adjetivo e do substantivo; sinônimos e antônimos; ortografia oficial; acentuação;
concordância nominal e verbal; regência nominal e verbal.
Matemática : Operações fundamentais; Conjuntos numéricos: números naturais, inteiros, racionais,
irracionais e reais; Operações com frações; Frações decimais e números decimais; Razão e proporção;
Regra de três; Porcentagem e juros; Operações com números inteiros; Problemas com equações do primeiro
grau; Perímetro e área, Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal: Atualidades políticas, econômicas, sociais, Cidadania,
Meio ambiente e Lei Orgânica do Município de Bauru. (disponível no site do DAE: www.daebauru.com.br).
Conhecimentos Específicos: Conhecimentos básicos inerentes às atividades da função; Conhecimentos
teóricos e práticos de construções e instalações hidráulico-sanitárias. Tipos de ferramentas e materiais
normalmente utilizados. Tipos de tubulação, roscas, vedação e conexão de encanamentos, instalação de
registros, cavaletes, hidrômetros, curvas, luvas, etc. Noções de abertura, dimensionamento, escoramento e
sinalização de valas. Ligações de água. Ligações de esgoto. Válvulas. Registros. Hidrômetros. Noções de
operação de motor de bombas. Noções de manutenção, remanejamento e prolongamento de redes de água
e esgotos. Conhecimentos em ligações, substituição, reparos e desobstrução de ramais domiciliares de água
e esgotos. Segurança no manuseio dos equipamentos. Equipamento de Proteção Individual – EPI. Direção
Defensiva. Primeiros Socorros.  Conteúdo do site do DAE (www.daebauru.com.br) nos menus ‘Água e
Esgoto’, ‘Serviços’ e ‘Extras’; Ética profissional; Segurança no trabalho e uso de EPI’s; Direção Defensiva.

PROVA PRÁTICA
Reconhecimento de ferramentas, peças e materiais; simulação de uma situação real da área de Hidráulica/
Saneamento, para a demonstração de conhecimentos e habilidades no domínio dos equipamentos/ferramentas
e peças, de forma condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
Ao
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE
Comissão do Concurso Público – Edital 003/2011

Nome: ___________________________________________
 N.º de inscrição:________________________________________________
Número do documento de identidade (R.G.): ___________________________
Cargo para a/o qual se inscreveu: ___________________________________
Endereço completo: __________________________________
Questionamento: _____________________________________
Embasamento: ____________________________________
Local e Data: ______________________________, ____/_____/_____
Assinatura: ________________________________________

EDITAL Nº 004/2011 - CONCURSO PÚBLICO
OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I

O Departamento de Água e Esgoto de Bauru – DAE, por determinação do Presidente de
seu Conselho Administrativo, Eng.º  André Luiz Andreoli, torna público, através deste Edital, a abertura
de inscrição para o provimento dos cargos efetivos vagos e os que vierem a ocorrer dentro do prazo de
validade do concurso para o cargo de  OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I.
O Concurso Público reger-se-á pelas normas estabelecidas a seguir:

I -  DO CARGO, DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO
1. Este concurso destina-se ao provimento de cargos atualmente vagos, que vierem a ocorrer ou forem
criados dentro do prazo de validade previsto no Edital.
2. O cargo, número de vagas, salários e requisitos exigidos são os estabelecidos conforme  que segue:
Cargo:  OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I
Número de Vagas: 01 (uma)
Vencimentos: Referência 07A - R$ 567,27; Produtividade (50% da ref.) R$ 283,64; Insalubridade (40%)
- R$ 214,20.
3. Requisitos: Escolaridade mínima: Ensino Profissionalizante de Nível Médio completo em Química (são
válidos também os Certificados dos Cursos Técnicos nas áreas de Análises Químicas, Bioquímica,
Saneamento, Alimentos e Técnico Ambiental), Registro Regular no Conselho Regional de Química (CRQ).
Noções de Informática, de Segurança no Trabalho e utilização de Equipamentos de Proteção Individual -
EPI’s.
4. As atribuições a serem exercidas pelo candidato admitido encontram-se no  ANEXO I – DAS
ATRIBUIÇÕES (descrição sumária).
5. A nomeação e o exercício do cargo será regido pelo regime jurídico Estatutário, estando o candidato
empossado subordinado ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei  Municipal nº 1574/71 e
alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal
nº 3373/1994 e alterações posteriores) e ao Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru
(Lei Municipal nº 3781/1994).
6. A jornada de trabalho, em regime de escala, corresponde a 12 horas de trabalho por 36 horas consecutivas
de descanso, sendo que o candidato nomeado cumprirá a jornada dentro do horário estabelecido pelo D.A.E.
7. Após investido no cargo, fará jus ao recebimento do Vale-compras no valor de R$ 210,00 (duzentos e dez
reais) e outros benefícios instituídos por lei.

II - DAS INSCRIÇÕES
1. A inscrição deverá ser efetuada das 10 horas do dia 06/06/2011 às 16 horas de 10/06/2011,
exclusivamente pela internet, pelo site:  www.daebauru.com.br .
1.1. Não será permitida inscrição por meio bancário, pelos Correios, fac-símile, condicional ou fora do
prazo estabelecido.
1.2. O candidato que não tiver acesso próprio à internet poderá efetivar a sua inscrição por meio de serviços
públicos como o Programa Acessa São Paulo que disponibilizam acesso gratuito em dois postos na cidade
de Bauru localizados na R. Amazonas, nº 1-41, Jd. Coralina e no Posto do Poupatempo (E-poupatempo),
situado à Rua Inconfidência, esquina com a Av. Nações Unidas. Para utilizar o equipamento o candidato
deve realizar um cadastro apresentando o RG. Os programas são gratuitos e permitidos a todo cidadão.
2. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital, sobre as quais o candidato não poderá alegar qualquer espécie de desconhecimento.
3. Para se inscrever, o candidato deverá preencher as seguintes condições:
a) ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou gozar das prerrogativas previstas no art. 12 da Constituição
Federal e demais disposições de lei, no caso de estrangeiros;
b) ter 18 anos completos;
c) quando do sexo masculino, estar em dia com as obrigações militares;
d) ser eleitor e estar quite com a Justiça Eleitoral;
e) estar com o CPF regularizado;
f) possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo, conforme Capítulo I - DO CARGO, DAS
VAGAS E DA REMUNERAÇÃO, item 3;
g) não registrar antecedentes criminais;
h) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função, comprovadas por avaliação médica/
psicológica – pré-admissional;
i) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94
(Artigo 14, Inciso XII) e nº 5805/09.
j) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
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4. O pagamento da importância do valor da taxa de inscrição deverá ser efetuado, somente em dinheiro, em
qualquer agência bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), no valor de R$ 30,00 (trinta reais).
4.1. Não será aceito  pagamento  da  taxa  de inscrição por depósito em caixa eletrônico, pelos  Correios,
fac-símile,  transferência eletrônica,  DOC,  DOC-eletrônico,  ordem    de  pagamento  ou  depósito  comum
em  conta  corrente,  condicional  ou fora do período de inscrição (10 horas do dia 06/06/2011 às 16 horas
de 10/06/2011) ou por qualquer outro meio que não os especificados neste Edital.
4.2. O não atendimento aos procedimentos estabelecidos nos itens anteriores implicará o cancelamento da
inscrição do candidato, verificada a irregularidade a qualquer tempo.
4.3. Para o pagamento da taxa de inscrição, somente poderá ser utilizado o boleto bancário gerado no ato da
inscrição, até a data-limite do encerramento das inscrições. Atenção para o horário bancário.
4.4. A efetivação da inscrição ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à
taxa. A pesquisa para acompanhar a situação da inscrição poderá ser feita no site: www.daebauru.com.br,
na página do Concurso Público, a partir do 5º (quinto) dia útil após o encerramento do período de inscrições.
Caso seja detectada a falta de informação, o candidato deverá entrar em contato com o DAE – Serviço de
Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção – fone: (14) 3235-6183, para verificação do ocorrido.
4.5. O Departamento de Água e Esgoto de Bauru não se responsabiliza por solicitação de inscrição – via
internet – não recebida por motivos de ordem técnica, falhas de comunicação, bem como outros fatores que
impossibilitem a correta transmissão de dados do candidato.
4.6. Não haverá devolução da importância paga, ainda que efetuada a mais ou em duplicidade, nem isenção
total ou parcial de pagamento do valor da taxa de inscrição, seja qual for o motivo alegado.
5. A devolução da importância paga somente ocorrerá se o Concurso Público não se realizar.
6. Nos casos amparados pela Lei Municipal nº 4385/99, alterada pela Lei nº 5340 de 16 de março de 2006,
ficam isentos do pagamento de taxa de inscrição, os que comprovarem, DOAÇÃO DE SANGUE, no mesmo
ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru.
7. O candidato será responsável por qualquer erro, omissão e pelas informações prestadas na ficha de
inscrição.
7.1. O candidato que prestar declaração falsa, inexata ou, ainda, que não satisfaça todas as condições
estabelecidas neste Edital, terá sua inscrição cancelada e, em conseqüência, anulados todos os atos dela
decorrentes, mesmo que aprovado e que o fato seja constatado posteriormente.
8. As informações prestadas na ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, cabendo ao
DAE o direito de excluir do Concurso Público aquele que preenchê-la com dados incorretos ou que prestar
informações inverídicas, ainda que o fato seja constatado posteriormente.
9. No ato da inscrição, não serão solicitados os documentos comprobatórios constantes no item 3 deste
Capítulo I, excetuados os documentos de apresentação obrigatória, por ocasião da Prova Prática, conforme
estabelecido no Capítulo IV -  DAS PROVAS, sob pena de exclusão do candidato do Concurso Público.
10. As informações complementares referentes à inscrição poderão ser obtidas no site: www.daebauru.com.br.
11. Para inscrever-se, o candidato deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (10 horas do dia 06/06/2011 às 16
horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) efetuar o pagamento da taxa de inscrição, de acordo com o item 4. deste Capítulo, até a data-limite para
encerramento das inscrições (10/06/2011) - Atenção para o horário bancário.
12. O candidato que se enquadrar no item 6. deste Capítulo, para inscrever-se deverá:
a) acessar o site www.daebauru.com.br, durante o período de inscrição (10 horas do dia 06/06/2011 às 16
horas de 10/06/2011);
b) localizar no site o “link” correlato ao Concurso Público;
c) ler, na íntegra, o respectivo Edital e preencher total e corretamente a ficha de inscrição;
d) transmitir os dados da inscrição;
e) imprimir o boleto bancário;
f) Anexar ao boleto bancário/comprovante de inscrição, cópia do documento que comprove DOAÇÃO DE
SANGUE, no mesmo ano (2011), em hospitais públicos ou privados do Município de Bauru, acompanhado
do documento original para conferência, dirigindo-se ao Departamento de Água e Esgoto/Seção de Protocolo,
sito à Rua: Padre João, 11-25, no horário das 9:00 às 16:00 horas, até a data-limite para encerramento das
inscrições (10/06/2011 às 16:00 horas) - Atenção para o horário.

III - DA PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS
1. O candidato, antes de se inscrever, deverá verificar se as atribuições do cargo, especificadas no ANEXO
I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária), são compatíveis com a(s) deficiência(s) de que é portador.
2. A participação de candidatos portadores de deficiência(s) no presente Concurso Público observará as
regras contidas no artigo 37, inciso VIII, da Constituição Federal, no Decreto Federal 3.298/99, na Lei
Complementar Estadual 683/92 e na Lei Municipal 5.215/2004.
3. O candidato portador de deficiência participará do Concurso em igualdade de condições com os demais
candidatos, no que tange ao conteúdo e à avaliação das provas.
4. O candidato portador de deficiência deverá obrigatoriamente especificar e indicar, na ficha de inscrição,
o tipo de deficiência de que é portador.
5. O portador de deficiência, quando da inscrição, deverá obrigatoriamente observar o procedimento a ser
cumprido, conforme descrito no item 6. deste Capítulo.
6. O candidato portador de deficiência, após especificá-la no Formulário de Inscrição preenchido via internet
deverá, para efetivar sua Inscrição, apresentar na Sede do Departamento de Água e Esgoto de Bauru (Rua
Padre João, 11-25, na Seção de Protocolo):
6.1. Requerimento com a qualificação completa do candidato, com a indicação do cargo a que está
concorrendo no Concurso Público, bem como, se for o caso, solicitação de prova  ou condição especial,
para realização da prova; e
6.2. Laudo médico (original ou cópia autenticada) que ateste 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,  expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes do término do
período designado para as inscrições, inclusive, para assegurar previsão de adaptação de sua prova.

6.3. O candidato que não atender ao estabelecido no item 6. e subitens 6.1. e 6.2., durante o período de
inscrição e conforme o estabelecido neste item, não será considerado portador de deficiência e não terá sua
prova especial ou condição especial preparada, seja qual for o motivo alegado.
6.3.1. O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito, por parte do Departamento, à análise
da razoabilidade do solicitado.
7. Após o prazo de inscrição, fica proibida qualquer inclusão ou exclusão de candidato da lista especial de
candidatos portadores de deficiência.
8. Os candidatos constantes da lista especial (portadores de deficiência) serão convocados pelo DAE para
perícia médica, com finalidade de avaliação quanto à configuração da deficiência indicada no ato da inscrição
e a compatibilidade das atribuições do cargo com a deficiência declarada, nos termos do Capítulo VIII -
DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL.
8.1. Serão consideradas deficiências aquelas definidas de acordo com o artigo 4º do Decreto Federal 3.298/
99 e a Súmula 377 do STJ.
8.2. Será excluído do Concurso o candidato que tiver deficiência considerada incompatível com as atribuições
do cargo.
8.3. Será excluído da Lista Especial (portadores de deficiência) o candidato que não tiver configurada a
deficiência declarada ou não comparecer na perícia médica, passando a figurar somente na Lista Geral.
9. Após o ingresso do candidato portador de deficiência, essa não poderá ser arguida para justificar a
concessão de readaptação do cargo e de aposentadoria por invalidez.

IV -  DAS PROVAS
1. O Concurso Público constará das seguintes etapas: Prova Objetiva e Prova Prática.
1.1. Prova objetiva: será constituída por 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha, distribuídas da
seguinte forma:
PARTE A: Língua Portuguesa: 10 (dez) questões; Matemática: 10 (dez) questões;  Conhecimentos Gerais
e Legislação Municipal: 10 (dez) questões;
PARTE B: Conhecimentos Específicos do cargo: 20 (vinte) questões.
1.1.2. A prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, visa avaliar o grau de conhecimento
teórico do candidato, necessário ao desempenho do cargo público. Essa prova terá duração de 3 (três) horas
e será composta de questões de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas cada uma, de acordo com o
conteúdo programático constante do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.2 A Prova Prática, de caráter eliminatório e classificatório, será baseada nas atribuições do cargo e
destina-se a avaliar a experiência prévia do candidato, o grau de conhecimento, habilidades do candidato e
sua adequabilidade à execução das tarefas, por meio de demonstração prática das atividades a serem
desempenhadas no exercício do cargo. A prova prática será elaborada tendo em vista o conteúdo constante
do Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
1.3 Na ocasião da Prova Prática, anteriormente ao acesso ao local da prova, os candidatos deverão apresentar
à Comissão os seguintes documentos, conforme item 3 do Capítulo I – DO CARGO, DAS VAGAS E DA
REMUNERAÇÃO, original e cópia do Registro Regular do Conselho Regional de Química.
1.4 A não apresentação de algum dos documentos solicitados no item 3 do Capítulo I – DO CARGO,
DAS VAGAS E DA REMUNERAÇÃO implicará no impedimento do candidato realizar a Prova Prática,
estando automaticamente eliminado do Concurso.

V. DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS
1. As provas serão realizadas na cidade de Bauru.
2. O candidato somente poderá realizar as provas nas datas, horários e locais constantes do respectivo
Edital de Convocação.
3. O candidato deverá comparecer ao local designado para a prova, constante do Edital de Convocação,
com antecedência mínima de 30 (trinta) minutos, munido de:
a) caneta de tinta azul ou preta, lápis preto nº 02 e borracha;
b) original de um dos seguintes documentos de identificação e dentro do prazo de validade, conforme o
caso: Cédula de Identidade (RG), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe, Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação, expedida nos termos da Lei Federal
nº 9.503/97, ou Passaporte.
c) original do comprovante de pagamento da taxa de inscrição;
3.1. Somente será admitido à sala ou local de prova o candidato que apresentar os  documentos discriminados
neste item e desde que permita, com clareza, a sua identificação.
3.1.1. O candidato que não apresentar o documento conforme o item 3, deste Capítulo V, não fará a prova,
sendo considerado ausente e eliminado do Concurso Público.
3.2. Não serão aceitos protocolo, cópia dos documentos citados, ainda que autenticada, ou quaisquer outros
documentos não constantes deste Edital, inclusive, carteira funcional de ordem pública ou privada.
4. Não será admitido na sala ou local de prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido
para o seu início.
5. Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do
candidato, nem aplicação da prova fora do local, data e horário pré-estabelecidos.
6. O candidato não poderá ausentar-se da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal.
7. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral, por erro de digitação constante
no Edital de Convocação, deverá entregar a correção em formulário específico, devidamente datado e
assinado, ao fiscal de sala. O candidato que queira fazer alguma reclamação ou sugestão deverá procurar a
Sala de Coordenação no local em que estiver prestando a prova.
7.1. O candidato que não solicitar a correção nos termos deste item deverá arcar, exclusivamente, com as
conseqüências advindas de sua omissão.
8. Não haverá prorrogação do tempo previsto para a aplicação da prova em virtude de afastamento, por
qualquer motivo, de candidato da sala ou local de prova.
9. Em caso de necessidade de amamentação durante a prova objetiva, e tão somente nesse caso, a candidata
deverá levar um acompanhante, que ficará em local reservado para tal finalidade e será responsável pela
guarda da criança.
9.1. No momento da amamentação, a candidata deverá ser acompanhada por uma fiscal. 9.2. Não haverá
compensação do tempo de amamentação à duração da prova da candidata.
10. Excetuada a situação prevista no item 9. deste Capítulo, não será permitida a permanência de qualquer
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acompanhante nas dependências do local de realização de qualquer prova, podendo ocasionar, inclusive, a
não participação do(a) candidato(a) no Concurso Público.
11. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta a códigos, livros, manuais, impressos,
anotações ou outro tipo de pesquisa, utilização de material não fornecido pelo Departamento de Água e
Esgoto de Bauru, máquina e relógio com calculadora, agenda eletrônica ou similar, aparelhos sonoros,
telefone celular, BIP, pager, walkman, aparelhos de MP3, MP4 ou similar, gravador ou qualquer outro tipo
de receptor e emissor de mensagens, assim como uso de boné, gorro, chapéu e óculos de sol.
11.1. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) não comparecer à prova, ou qualquer das etapas, conforme convocação oficial (Diário Oficial do
Município), seja qual for o motivo alegado;
b) apresentar-se fora de local, data e/ou do horário estabelecidos no Edital de Convocação;
c) não apresentar o documento de identificação conforme o previsto no item 3. deste Capítulo;
d) ausentar-se, durante o processo, da sala ou local de prova sem o acompanhamento de um fiscal;
e) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente ou por escrito, bem
como fazendo uso de material não permitido para a realização da prova ou de qualquer tipo de equipamento
eletrônico de comunicação;
f) lançar meios ilícitos para a realização da prova;
g) não devolver ao fiscal, seguindo critérios estabelecidos neste Edital, qualquer material de aplicação e de
correção da prova;
h) estiver portando arma, ainda que possua o respectivo porte;
i) durante o processo, não atender a uma das disposições estabelecidas neste Edital;
j) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos;
k) agir com incorreção ou descortesia para com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da
prova.
l) na ocasião da prova prática, não apresentar a documentação de comprovação de escolaridade e regularidade
no Conselho Regional de Química, conforme Capítulo I, item 3 e Capítulo IV, itens 1.2., 1.3. e 1.4.
12. A Prova Objetiva tem data prevista para sua realização em 03 (três) de julho de 2011 (domingo).
12.1. A confirmação oficial da data, horário e informação sobre o local para a realização da prova deverá ser
acompanhada pelo candidato por meio de Edital de Convocação a ser publicado no Diário Oficial do
Município – DOM e no site www.daebauru.com.br, não podendo ser alegada qualquer espécie de
desconhecimento.
12.2. Se eventualmente, por qualquer que seja o motivo, o nome do candidato não constar da relação
divulgada, para consulta de inscrições deferidas e indeferidas, no site www.daebauru.com.br  o candidato
deverá entrar em contato com o Serviço de Recursos Humanos/Seção de Recrutamento e Seleção, fone:
3235-6183.
12.2.1. Ocorrendo o caso constante deste item, poderá o candidato participar do Concurso Público e realizar
a prova se apresentar o respectivo comprovante de pagamento, efetuado nos moldes previstos neste Edital,
devendo, para tanto, preencher, no dia da prova, formulário específico.
12.2.2. A inclusão de que trata este item será realizada de forma condicional, sujeita à posterior verificação
da regularidade da referida inscrição.
12.2.3. Constatada eventual irregularidade na inscrição, a inclusão do candidato será automaticamente
cancelada, sem direito à reclamação, independentemente de qualquer formalidade, considerados nulos todos
os atos dela decorrentes.
12.3. O horário de início da prova será definido em cada sala de aplicação, após os devidos esclarecimentos
sobre sua aplicação.
12.4. O candidato somente poderá retirar-se do local de aplicação da prova objetiva depois de transcorrido
o tempo de 50% (Cinquenta porcento) da duração da prova.
12.5. No ato da realização da prova objetiva, o candidato receberá a Folha de Respostas e o Caderno de
Questões.
12.5.1. O candidato deverá transcrever as respostas para a Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou
preta, bem como preencher e assinar nos campos apropriados.
12.5.2. A Folha de Respostas, cujo preenchimento é de responsabilidade do candidato, é o único documento
válido para a correção e deverá ser entregue no final da prova ao fiscal de sala, juntamente com o caderno
de questões, sendo expressamente vedada a retirada do caderno de questões do local de prova.
12.5.3. Não será computada questão com emenda ou rasura, ainda que legível, nem questão não respondida
ou que contenha mais de uma resposta, mesmo que uma delas esteja correta.
12.5.4. Não deverá ser feita nenhuma marca fora do campo reservado às respostas ou à assinatura, sob pena
de acarretar prejuízo ao desempenho do candidato.
12.5.5. Em hipótese alguma, haverá substituição da Folha de Respostas por erro do candidato.
12.5.6. Após o término do prazo previsto para a duração da prova, não será concedido tempo adicional para
o candidato continuar respondendo questão ou procedendo à transcrição para a Folha de Respostas.
12.5.7. Os (03) três últimos candidatos de cada sala, ao encerrarem suas provas, não poderão se retirar até
que o último candidato termine, ou que se esgote o tempo máximo da Prova, para acompanharem o
procedimento de lacração do envelope com as provas.
13. Para prestação da prova prática, o candidato deverá observar atentamente os termos constantes do item
2. do Capítulo VI – DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO.

VI - DO JULGAMENTO DAS PROVAS E HABILITAÇÃO
1. DA PROVA OBJETIVA - 1.ª ETAPA
1.1. A prova objetiva está dividida em duas partes, Parte A e Parte B, de acordo com Capítulo IV -  DAS
PROVAS, item 1.
1.2. A prova objetiva será avaliada na escala de 0 (zero) a 60 (sessenta) pontos, sendo:
Parte A: questões valendo 1,0 (um ponto);
Parte B: questões valendo 1,5 (um ponto e meio), totalizando 60 (sessenta) pontos.
1.3. Será considerado habilitado para participar da 2.ª etapa do Concurso – Prova Prática o candidato que
obtiver: mínimo de 50% (cinquenta por cento), de acertos na Parte A (Conhecimentos Básicos) e 50%
(cinquenta por cento), de acertos na Parte B (Conhecimentos Específicos).
1.4. O candidato não habilitado será excluído do Concurso Público.
2. DA PROVA PRÁTICA - 2.ª ETAPA
2.1. A convocação para a Prova Prática será publicada oportunamente no DOM, no site

www.daebauru.com.br, e acontecerá em data, turma e local pré-estabelecido, sendo de responsabilidade do
candidato o acompanhamento, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.2. Serão convocados para realizar a Prova Prática, os 20 (vinte) primeiros candidatos habilitados na
Prova Objetiva – 1.ª Etapa.
2.2.1. Havendo empate na última colocação, todos os candidatos nestas condições serão convocados.
2.3. O candidato deverá, ainda, observar atentamente o disposto nos itens 1. a 11. do Capítulo V – DA
PRESTAÇÃO DAS PROVAS, não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
2.3.1. Nenhum candidato poderá retirar-se do local da prova prática sem autorização expressa do(s)
responsável(is) pela aplicação.
2.3.2. O candidato, ao terminar a prova, conforme o caso, entregará ao aplicador todo o seu material de
exame.
2.4. A prova prática será elaborada tendo em vista o Anexo II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO.
2.5. A prova prática será avaliada na escala de 0 (zero) a 40 (quarenta) pontos.
2.5.1. Na avaliação da Prova Prática será avaliado cada um de seus quesitos.
2.5.2. Ao quesito que não estiver completamente executado, será atribuída a pontuação de valor 0 (zero).
2.5.3. Ao quesito que for completamente executado, será atribuída a sua pontuação total.
2.6. Será considerado habilitado o candidato que obtiver nota igual ou superior a 20 (vinte) pontos e não
zerar em nenhum dos componentes da prova.
2.7. Os demais candidatos aprovados na Prova Objetiva e não convocados para a Prova Prática, ficarão em
cadastro de reserva para futura convocação conforme a necessidade do Departamento de Água e Esgoto de
Bauru, observando o prazo de validade do concurso.

VII - DA PONTUAÇÃO FINAL
1.  A pontuação final do candidato será a somatória das notas obtidas nas Provas Objetiva e Prática.

VIII - DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE E DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
1. Os candidatos aprovados serão classificados por ordem decrescente da pontuação final.
1.1. Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente, os seguintes critérios de
desempate ao candidato:
a) com idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/03, entre si e frente aos
demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
b) que obtiver maior pontuação na Prova Prática;
c) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos;
d) que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
e) que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Gerais e Legislação;
f) que obtiver maior pontuação nas questões de Matemática;
g) mais idoso entre aqueles com idade inferior a 60 anos.
1.2. Persistindo, ainda, o empate, poderá haver sorteio na presença dos candidatos envolvidos.
2. Os candidatos classificados serão enumerados em duas listas, sendo uma geral (todos os candidatos
aprovados) por cargo e outra especial (portadores de deficiência aprovados) por cargo, em ordem alfabética,
que serão publicadas no Diário Oficial de Bauru.
3. Os candidatos portadores de deficiência serão convocados, em momento oportuno, mediante publicação
de Edital de Convocação no Diário Oficial local, para realização de perícia médica, pelo Departamento de
Água e Esgoto de Bauru, por especialista na área de deficiência de cada candidato, com finalidade de
comprovação da deficiência apontada no ato da inscrição e de avaliação da compatibilidade de sua deficiência
com as atribuições do cargo.
3.1. No prazo de 5 (cinco) dias contados da convocação constante do item anterior, os portadores de
deficiência deverão retirar guia para submeter-se à perícia médica.
3.2. O laudo deverá ser proferido no prazo de 5 (cinco) dias contados da realização do respectivo exame.
3.3. Quando a perícia concluir pela inaptidão do candidato, constituir-se-á, no prazo de 10 (dez) dias
corridos, junta médica para nova inspeção, da qual poderá participar profissional indicado pelo interessado.
3.3.1. A indicação do profissional pelo candidato deverá ser feita no prazo de 5 (cinco) dias corridos,
contados da ciência do laudo referido no subitem anterior.
3.4. A junta médica deverá apresentar parecer conclusivo no prazo de 5 (cinco) dias contados de sua realização.
3.5. Não caberá qualquer recurso da decisão proferida pela junta médica, nos termos do § 5º, do artigo 3º,
da Lei Complementar Estadual nº 683, de 18 de setembro de 1992.
3.6. Findo o trabalho relativo à perícia/junta médica, conforme disposto nos itens anteriores, serão publicadas
no Diário Oficial de Bauru, por cargo em Concurso:
3.6.1. a Lista de Classificação Final Geral, excluídos os candidatos considerados inaptos para o exercício
do cargo, que conterá os candidatos habilitados na prova, os candidatos cuja deficiência não for configurada,
os portadores de deficiência considerados aptos para o exercício do respectivo cargo e os ausentes na
perícia médica; e
3.6.2. a Lista de Classificação Final Especial, que conterá somente os candidatos portadores de deficiência
considerados aptos para o exercício do cargo.
3.7. Não ocorrendo inscrição no Concurso Público ou aprovação de candidatos portadores de deficiência
ou aptos na perícia médica, será elaborada somente a Lista de Classificação Final Geral.

IX - DOS RECURSOS
1. O candidato poderá apresentar recurso quanto a cada fase do concurso no prazo de até 05 (cinco) dias
úteis, contados a partir do dia seguinte da publicação do ato decorrido na imprensa oficial (Diário Oficial
de Bauru).
2. O recurso deverá estar digitado, não sendo aceito recurso interposto por fac-símile, e-mail, telex, internet,
telegrama ou outro meio que não o especificado neste Edital.
3. O candidato que interpuser recurso em relação ao Concurso Público deverá utilizar o modelo constante
no ANEXO III – MODELO DE RECURSO, apresentando-o devidamente  fundamentado, na sede do
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, na Seção de Expediente, Protocolo e Arquivo, R. Padre João,
11-25.
3.1. A pontuação relativa à(s) questão(ões) anulada(s) será atribuída a todos os candidatos presentes na
prova objetiva.
3.2. No caso de provimento do recurso interposto dentro das especificações, esse poderá, eventualmente,
alterar a nota/classificação inicial obtida pelo candidato para uma nota/classificação superior ou inferior,
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ou ainda poderá ocorrer a desclassificação do candidato que não obtiver a nota mínima exigida para
habilitação.
3.3. A resposta ao recurso interposto será objeto de divulgação no Diário Oficial de Bauru.
3.4. No caso de recurso em pendência à época da realização de alguma das etapas do Concurso Público, o
candidato poderá participar condicionalmente da etapa seguinte.
4. Será indeferido o recurso interposto fora da forma e dos prazos estipulados neste Edital, bem como,
aquele que não apresentar fundamentação e embasamento.
5. Não será aceito pedido de revisão de recurso e/ou recurso de recurso.
6. Não haverá, em hipótese alguma, vistas de prova.

X – DO PROVIMENTO DO CARGO
1. O provimento do cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A convocação será feita através do Diário Oficial de Bauru que estabelecerá data e local para a apresentação
do candidato.
3. Perderá os direitos decorrentes do concurso o candidato que:
a) Não comparecer na data, horário e local estabelecidos na convocação;
b) Não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pelo D.A.E.;
c) Recusar a nomeação (Será excluído do cadastro sendo o fato formalizado em termo de desistência).
d) Não comprovar os pré-requisitos estabelecidos.
4. A nomeação do candidato ficará condicionada à:
a) apresentação dos devidos documentos, observados os termos do item 2 do Capítulo XI – DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS;
b) possuir, na data da nomeação, todos requisitos exigidos para o cargo, previstos na inscrição, bem como
comprová-los através dos documentos exigidos pelo Departamento.
c) declaração de que não acumula remuneração proveniente de cargos públicos, conforme previsto na
Constituição Federal de 1988;
d) outros documentos que o DAE julgar necessário;
e) Perícia Médica/Psicológica e avaliação física, de caráter eliminatório, para avaliação de sua saúde física
e mental;
5. O não atendimento à convocação dentro do prazo estipulado ou a manifestação por escrito de desistência
implicará a exclusão definitiva do candidato deste Concurso Público, sem qualquer alegação de direitos
futuros.

XI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
1. A inscrição implicará na completa ciência e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas neste
Edital e nas demais normas legais pertinentes, sobre as quais não poderá o candidato alegar qualquer
espécie de desconhecimento.
2. Quando da nomeação, o candidato deverá entregar os documentos comprobatórios constantes no item 3.
do Capítulo II – DAS INSCRIÇÕES.
2.1. A inexatidão e/ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial
por ocasião da nomeação, acarretarão a nulidade da inscrição com todas as suas decorrências, sem prejuízo
das demais medidas de ordem administrativa, cível ou criminal.
3. A aprovação e a classificação definitiva geram, para o candidato, apenas a expectativa de direito à
nomeação. O DAE reserva-se o direito de proceder às nomeações em número que atendam ao interesse e as
necessidades do serviço, de acordo com a disponibilidade orçamentária e até o número exato de vagas
oferecidas no prazo de validade deste edital.
4. O prazo de validade deste Concurso Público será de 02 (dois) anos, contados da data da sua homologação,
podendo ser prorrogado, a critério da Administração, uma única vez e por igual período.
5. Caberá ao Presidente do Departamento de Água e Esgoto de Bauru-DAE a homologação deste Concurso
Público.
6. Os itens deste Edital poderão sofrer eventuais atualizações ou retificações, enquanto não consumada a
providência ou evento que lhes disser respeito, circunstância que será mencionada em Edital ou Aviso a ser
publicado no DOM e no site: www.daebauru.com.br.
7. A legislação com entrada em vigor após a data de publicação deste Edital e alterações posteriores não
serão objetos de avaliação da prova neste Concurso Público.
8. O DAE não emitirá Declaração de Aprovação no Concurso Público, sendo a própria publicação no
Diário Oficial do Município de Bauru – DOM documento hábil para fins de comprovação da aprovação.
9. Todas as convocações, avisos e resultados oficiais, referentes à realização deste Concurso Público, serão
publicados no Diário Oficial do Município de Bauru – DOM e divulgados no site www.daebauru.com.br,
não podendo ser alegada qualquer espécie de desconhecimento.
10. Sem prejuízo das sanções criminais cabíveis, a qualquer tempo, o Departamento de  Água e Esgoto de
Bauru – DAE poderá anular a inscrição, provas ou nomeação do candidato, verificadas falsidade de
declarações e documentos ou ainda irregularidades no Certame.
11. O candidato será considerado desistente e excluído do Concurso Público quando não comparecer às
convocações nas datas estabelecidas ou manifestar sua desistência por escrito.
12. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria n° 193/2011.

Bauru, 12 de maio de 2011.

André Luiz Andreoli
Presidente

ANEXO I – DAS ATRIBUIÇÕES (descrição sumária)

OPERADOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I: Operar as instalações de uma estação
de tratamento de água, dirigindo seu fluxo, realizando a mistura de  substâncias químicas, filtrando-a para
purificá-la e torná-la adequada ao uso doméstico e industrial, elaborar boletins diários e realizar análises
físico-químicas da água nas diversas fases do tratamento. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene,
qualidade e preservação ambiental. Realizar outras atividades correlatas sob orientação e supervisão da
chefia imediata.

ANEXO II – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
PROVA OBJETIVA:
Parte A
Língua Portuguesa: Interpretação e compreensão de textos, Ortografia oficial, Concordância nominal,
Concordância verbal, Regência Verbal e Nominal, Uso da crase, Separação de sílabas, Classes de palavras

(substantivo, adjetivo, numeral, pronome, preposição, conjunção, verbo e advérbio), Vozes verbais – Ativa
e Passiva, Acentuação gráfica, Figuras de linguagem e Pontuação.
Matemática: Operações com números reais. Mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Razão e
proporção. Porcentagem. Regra de três simples e composta. Média aritmética simples e ponderada. Juros
simples. Equação do 1.º e 2.º graus. Sistema de equações do 1.º grau. Relação entre grandezas: tabelas e
gráficos. Sistemas de medidas usuais. Noções de geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema
de Pitágoras. Raciocínio lógico. Resolução de situações-problema.
Informática: Noções gerais de Informática, pacote Office, pacote Br Office e Internet.
Conhecimentos Gerais e Legislação Municipal: Atualidades políticas, econômicas, sociais, Cidadania,
Meio ambiente e Lei Orgânica do Município de Bauru (disponível no site do DAE: www.daebauru.com.br);
outros conteúdos do site do DAE (www.daebauru.com.br) nos menus ‘Água e Esgoto’, ‘Serviços’ e ‘Extras’.

Parte B
Conhecimentos Específicos: Ácidos, bases, sais; Reação de neutralização; Análise volumétrica;
Concentração das soluções; Equivalentes – grama; Normalidade; Diluição e mistura de soluções; Vidraria
utilizada em laboratório; Noções de normas de qualidade em laboratório; noções e normas de segurança em
laboratório; Portaria do MINISTÉRIO DA SAÚDE nº 518, de 25 de março de 2004; RESOLUÇÃO do
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.

PROVA PRÁTICA:
Reconhecimento de equipamentos e materiais de laboratório e estação de tratamento de água; simulação de
um situação real da operação de Estação de Tratamento de Água (ver conhecimentos específicos Prova
Objetiva – Parte B), condizente com os conhecimentos exigidos para o desenvolvimento das funções.

ANEXO III – MODELO DE RECURSO
Ao
Departamento de Água e Esgoto de Bauru - DAE
Comissão do Concurso Público – Edital 004/2011

Nome: ___________________________________________
 N.º de inscrição:________________________________________________
Número do documento de identidade (R.G.): ___________________________
Cargo para a/o qual se inscreveu: ___________________________________
Endereço completo: __________________________________
Questionamento: _____________________________________
Embasamento: ____________________________________
Local e Data: ______________________________, ____/_____/_____
Assinatura: ________________________________________

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

2º Termo de Aditamento ao Contrato n.º 074/2009 - DAE
Processo Administrativo nº 1486/2.009 – DAE
Pregão Eletrônico nº 044/2.009 – DAE
Contratante: Departamento de Água e Esgoto de Bauru.
Contratada: Verocheque Refeições Ltda.
Objeto: 1.) A alteração no preâmbulo do Contrato nº 074/2009-DAE, tendo em vista a nomeação do Sr.
André Luiz Andreoli, brasileiro,  Engenheiro Eletricista, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.888.172
e do CPF/MF nº 158.185.058-12, para a Presidência do Conselho Administrativo do DAE, conforme Decreto
Municipal nº 11.415 de 06 de dezembro de 2010.   2.)  A alteração do valor relativo ao vale-compra de que
trata a Lei Municipal nº 5.323, de 26 de dezembro de 2.005, alterada pela Lei Municipal nº 5.895, de 14 de
abril de 2.010, que passa a ser de R$ 230,00 (Duzentos e trinta reais), a partir de 1º de abril de 2.011,
conforme art. 6º da Lei Municipal nº 6.054, de 18 de abril de 2.011.   3.) A prorrogação do prazo de vigência
estabelecido no Contrato nº 074/2009 por mais 12 (doze) meses, sendo o seu término previsto para 14/05/
2012, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e ulteriores alterações.
Nota de Empenho Global nº 1483, datada de 11 de maio de 2011.
Valor: R$ 1.902.330,00  (Um milhão, novecentos e dois mil, trezentos e trinta reais).
Assinatura: 11/05/2011.
——————————————————————————————————————————

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

NOTIFICAÇÕES DE HOMOLOGAÇÃO - DAE
——————————————————————————————————————————
Processo Administrativo nº 2.430/2.011 – DAE

Pregão Eletrônico pelo Sistema Registro de Preços nº 19/11
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de Combustíveis, de acordo com as quantidades e
especificações, contidas no Anexo I do Edital.
Interessado(s): Divisão de Apoio Operacional.
Notificamos aos interessados no certame epigrafado que o julgamento e classificação havido foi devidamente
homologado pelo Presidente do Conselho Administrativo do DAE em 27/05/2.011 e seu objeto adjudicado
conforme segue:
Lote 01: Gasolina Comum.
Ítem 01 – Gasolina Comum, com quantidade estimada de: 150.000 Litros.
Valor Unitário R$ 2,510 – Marca: Petrobrás.
1ª Colocada: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda.
Ítem 02 – Óleo Diesel Comum, com quantidade estimada de: 320.000 Litros.
Valor Unitário R$ 1,743 – Marca: Petrobrás.
1ª Colocada: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda.
Ítem 03 – Álcool Hidratado Comum, com quantidade estimada de: 70.000 Litros.
Valor Unitário R$ 1,840 – Marca: Petrobrás.
1ª Colocada: Vega Distribuidora de Petróleo Ltda.
Valor total do lote: R$ 1.063.300,00.
——————————————————————————————————————————
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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

administracao@emdurb.com.br presidencia@emdurb.com.br
sistemaviario@emdurb.com.br                   limpezapublica@emdurb.com.br

EMDURB - Empresa Municipal de
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

EXTRATO DE CONVÊNIO
Processo n.º 2258/2011
Convênio: EMDURB X Banco Votorantim S.A.
Objeto: Consignação facultativa em folha de pagamento de empréstimo.
Prazo: 12 (doze) meses.
Assinatura: 25/04/11
Bauru, 28 de maio de 2011.
Presidente da EMDURB

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2011
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 007/11 – Processo nº 2353/11, regime menor preço. Abertura da sessão em 09/06/2011 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, referente a AQUISIÇÃO DE SOLVENTE, conforme especificações no Anexo I
do edital.
O edital está disponível no site: www.emdurb.com.br, licitações e na EMDURB, Praça João Paulo II s/nº,
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: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (0xx14) 3233-9040.
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE 3º TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 011/10
Processo n.º 2320/10  –  Base Legal: art. 65, § 8º da Lei 8.666/93 e cláusulas 5.1.1. e 5.1.1.1. do contrato.
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS –
CORREIOS.
Objeto: Reajuste de preços referente o contrato que tem objeto a prestação de serviço e venda de produtos.
Vigência: a partir de 21/04/11
Assinatura: 25/04/2011.
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Processo nº 3436/11              -             Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratadas: EXPRESSO DE PRATA LTDA e REUNIDAS PAULISTA LTDA.
Objeto: Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB, sendo:
650 un. Vale transportes entre as cidades Bauru/Pederneiras - REUNIDAS.
4.760 un. Vale transportes entre as cidades Bauru/Piratininga- REUNIDAS.
4.000 un. Vale transportes entre as cidades Bauru/Duartina    -  EXPRESSO DE PRATA.
Valor unitário da empresa Reunidas, linha cidade Pederneiras: R$ 3,95 (três reais e noventa e cinco centavos).
Totalizando: R$ 2.657,50 (dois mil seiscentos e cinqüenta e sete reais e cinqüenta centavos).
Valor unitário da empresa Reunidas linha Piratininga: R$ 2,40 (dois  reais e quarenta centavos).
Totalizando: R$ 11.424,00 (onze mil quatrocentos e vinte e quatro reais).
Valor unitário da empresa Expresso de Prata, linha cidade Duartina: R$ 4,85 (quatro reais e oitenta e cinco
centavos).
Totalizando: R$ 19.400,00 (dezenove mil e quatrocentos reais).
Vigência: 12 (doze) meses.
Assinatura da Ratificação: 25/05/11
Base Legal art. 25 inciso XIII, da Lei 8.666/93.
Bauru, 28 de Maio de 2010.
Presidente da EMDURB

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 2346/11  -  Carta Convite nº 001/11
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que analisada a documentação apresentada pelas
empresas TGB AUDITORES E CONSULTORES S/S, RAAC AUDITORES E CONSULTORES
INDEPENDENTES, AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S, SACHO AUDITORES
INDEPENDENTES EPP, STAFF AUDITORIA & ASSESSORIA, UHY MOREIRA AUDITORES e WRM
AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, o qual após abertura e análise dos documentos constantes no

envelope de no 01 “Documentos de Habilitação” a Comissão resolveu inabilitar a empresa TGB AUDITORES
E CONSULTORES S/S, por não atender o contido no item 5.2.1 letra “d” do edital, ou seja, Documento de
identificação pessoal (RG) do (s) proprietário (s) da (s) empresa (s), e/ ou do representante legal e inabilitar
a empresa RAAC AUDITORES E CONSULTORES INDEPENDENTES, por não atender o contido no
item 5.2.3 do edital – Qualificação Econômica e Financeira letra “a”, ou seja, Certidão Negativa de Falência,
Concordata ou processo de recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo Cartório Distribuidor da
sede da pessoa jurídica e habilitar as demais empresas. Dando prosseguimento foram abertos os envelopes
de nº 02 “Propostas de Preços” das empresas habilitadas, restando a seguinte classificação: em primeiro
lugar a empresa SACHO AUDITORES INDEPENDENTES EPP, com o valor total da proposta de R$
36.570,00 (trinta e seis mil quinhentos e setenta reais), em segundo lugar a empresa STAFF AUDITORIA &
ASSESSORIA, com o valor total da proposta de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), em terceiro lugar
a empresa AGUIAR FERES AUDITORES INDEPENDENTES S/S, com o valor total da proposta de R$
45.873,67 (quarenta e cinco mil oitocentos e setenta e três reais e sessenta e sete centavos), em quarto lugar
a empresa WRM AUDITORIA E CONSULTORIA LTDA, com o valor total da proposta de R$ 63.000,00
(sessenta e três mil reais) e em quinto lugar a empresa UHY MOREIRA AUDITORES, com o valor total da
proposta de R$ 108.500,00 (cento e oito mil e quinhentos reais). Abre-se o prazo recursal quanto à habilitação
e classificação previsto na lei 8.666/93.
Objeto: Prestação de serviço de AUDITORIA/CONSULTORIA, referente ao ANO DE 2011 que encontra-
se detalhadamente descrito e especificado no ANEXO I deste Edital.
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Comissão de Licitação.

DECISÃO DE RECURSO IMPETRADO
Processo nº 2346/11   –  Carta Convite nº 001/11
A Comissão de licitação deste processo analisando o recurso impetrado pela empresa STAFF AUDITORIA
& ASSESSORIA, protocolado sob nº 3837/11, solicitando a impugnação contra a decisão de classificação
da empresa SACHO AUDITORES INDEPENDENTES EPP  no Convite nº 001/11, a comissão resolveu
NEGAR provimento e dar prosseguimento ao processo licitatório.
Objeto: Prestação de serviço de AUDITORIA/CONSULTORIA, referente ao ANO DE 2011 que encontra-
se detalhadamente descrito e especificado no ANEXO I deste Edital.
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 897/11  -  Pregão Presencial nº 004/11
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que o Pregoeiro manteve a classificação, ou seja, em
primeiro lugar a empresa ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A, com o valor unitário
de R$ 67,38 (sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), em 2º lugar a empresa UNIMED DE BAURU
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com o valor unitário de R$ 73,06 (setenta e três reais e seis
centavos) resolvendo HABILITAR e DECLARAR vencedora a empresa ASSISTÊNCIA MÉDICO
HOSPITALAR SÃO LUCAS S.A, visto que o valor apresentado encontra-se abaixo da média orçada pela
administração.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA À SAÚDE, conforme especificações no Anexo I do edital.
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032372
Processo nº 1453/10         -   Registro de Preços nº 009/10
Contratante: EMDURB – Contratada: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
Objeto: 10.000 lts. Óleo Diesel.
Valor Total: R$ 17.570,00
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao abastecimento.
Assinatura: 25/05/2011
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 032373
Processo nº 8942/10    Pregão para Registro de Preços nº 037/10
Contratante: EMDURB – Contratada: LIVRARIA E PAPELARIA DUQUE DE BAURU LTDA EPP.
Objeto: 012 un Bobina para Fax 30m x 216mm; 100 fl. Carbono para datilografia preto; 010 cx. Clips
galvanizado 500 G; 006 un. Grampeador 26 x 6; 048 un. Lápis preto nº 02; 200 Rs. Papel sulfite A4
210x297mm; 010 un. Prancheta; 002 un. Fita corrigível Brother AX10; 012 un. Pasta A-Z larga; 100 un.
Caneta esferográfica azul; 024 un. Caneta marca texto; 010 un. Tesoura escolar; 006 un. Tesoura média;
005 cx. Clips galvanizado 500G 8/0; 004 un. Fita adesiva dupla face.
Valor Total: R$ 2.468,97
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 25/05/2011
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/10
Processo nº 1453/10  -   Pregão para Registro de Preços nº 009/10
Contratante: EMDURB – Contratada: REDE LK DE POSTOS LTDA.
Objeto: Fornecimento de: item 01- 120.000 litros Álcool combustível; item 02- 100.000 litros Gasolina.
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Pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Unitário: item 01- R$ 1,18 (um real e dezoito centavos).
Valor Total do item 01: R$ 141.600,00 (cento e quarenta e um mil e seiscentos reais).
Valor Unitário: item 02- R$ 2,35 (dois reais e trinta e cinco centavos).
Valor Total do item 02: R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais).
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento.
Assinatura: 06/08/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/10
Processo nº 1453/10  -   Pregão para Registro de Preços nº 009/10
Contratante: EMDURB – Contratada: ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA.
Objeto: Fornecimento de: item 03- 450.000 litros Diesel. Pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Unitário: item 03- R$ 1,74 (um real e setenta e quatro centavos).
Valor Total do item 03: R$ 783.000,00 (setecentos e oitenta e três mil reais).
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil, do mês subsequente ao fornecimento.
Assinatura: 06/08/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/10
Processo nº 1503/10  -   Pregão para Registro de Preços nº 010/10
Contratante: EMDURB – Contratada: PATRICIA GIOVANA BETONI ME.
Objeto: Aquisição de sacos de lixo, sendo: 01- 048 Pacotes com 100 unidades Saco plástico com capacidade
15 litros, normas da ABNT/NBR 9191, largura 39 cm x altura mínima 58 cm, capacidade nominal 15
litros/ 03 quilos; 02- 060 Pacotes com 100 unidades Saco plástico com capacidade 30 litros, normas da
ABNT/NBR 9191, largura 59 cm x altura mínima 62 cm, capacidade nominal 30 litros/ 06 quilos. 03- 060
Pacotes com 100 unidades Saco plástico com capacidade 50 litros, normas da ABNT/NBR 9191, largura
63 cm x altura mínima 80 cm, capacidade nominal 50 litros/ 10 quilos.04-060 Pacotes com 100 unidades
Saco plástico com capacidade 90 litros, normas da ABNT/NBR 9191, largura 92 cm x altura mínima 90
cm, capacidade nominal 90 litros/ 18 quilos. 05- 240 Pacotes com 100 unidades Saco plástico com capacidade
100 litros, normas da ABNT/NBR 9191, largura 75 cm x altura mínima 105 cm, capacidade nominal 100
litros/ 20 quilos. Período de 12 (doze) meses.
Valor unitário: item 01- R$ 5,80 (cinco reais e oitenta centavos); item 02- R$ 9,50 (nove reais e cinqüenta
centavos); item 03- R$ 13,30 (treze reais e trinta centavos); item 04- R$ 19,90 (dezenove reais e noventa
centavos) e item 05- R$ 20,00 (vinte reais).
Valor Total: R$ 7.640,40 (sete mil seiscentos e quarenta reais e quarenta centavos).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega.
Assinatura: 16/07/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 042/10
Processo nº 3659/10      Pregão Registro de Preços  nº 017/10
Contratante: EMDURB – Contratada: PLANTIUN DISTRIBUIDORA LTDA.
Objeto: 01- 3.000 Litros Herbicida de ação sistêmica não seletivo; 02- 1.600 Litros Herbicida Sistêmico de
ação seletiva; 04- 500 Litros Óleo vegetal inseticida adjuvante. Pelo período de 12 (doze) meses.
Valor unitário item 01: R$ 10,95 (dez reais e noventa e cinco centavos), totalizando R$ 32.850,00 (trinta e
dois mil oitocentos e cinqüenta reais).
Valor unitário item 02: R$ 59,70 (cinqüenta e nove reais e setenta centavos), totalizando R$ 95.520,00
(noventa e cinco mil quinhentos e vinte reais).
Valor unitário item 04: R$ 10,50 (dez reais e cinquenta centavos) totalizando R$ 5.250,00 (cinco mil
duzentos e cinqüenta reais).
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias após a entrega.
Assinatura: 16/08/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

3ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 043/10
Processo nº 3724/10      Pregão Registro de Preços  nº 018/10
Contratante: EMDURB – Contratada: BANDOLIN FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES LTDA.
Objeto: Fornecimento de 40.000 (quarenta mil) unidades de refeições (marmitex) aos funcionários da
EMDURB, pelo período de 12 (doze) meses.
Valor Unitário: R$ 5,84 (cinco reais e oitenta e quatro centavos).
Valor Total: R$ 233.600,00 (duzentos e trinta e três mil e seiscentos reais).
Condições de Pagamento: O pagamento será efetuado no décimo dia útil do mês subseqüente ao fornecimento.
Assinatura: 19/08/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/10
Processo nº 1108/10              Registro de Preços nº 007/10
Contratada: SALE SERVICE INDUSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA.
Contratante: EMDURB.
Objeto: 01- 1.500 (latas de 18 litros) Tinta branca para demarcação viária (DERSA); 02- 800 (latas de 18
litros) Tinta amarela para demarcação viária (DERSA) e 04- 060 (latas de 18 litros) Tinta azul para demarcação
viária (DER).
Valor unitário item 01: R$ 130,00 (cento e trinta reais).
Valor unitário item 02- R$ 152,50 (cento e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).
Valor unitário item 04- R$ 131,00 (cento e trinta e um reais).
Valor Total: R$ 17.250,00 (dezessete mil duzentos e cinqüenta reais).
Valor Total dos itens: R$ 324.860,00 (trezentos e vinte e quatro mil e oitocentos e sessenta reais).
Cond. Pagamento: 30/60 dias de cada entrega.
Assinatura: 05/05/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/10
Processo nº 1108/10     -        Registro de Preços nº 007/10
Contratada: PORTO SINALIZAÇÃO LTDA.
Contratante: EMDURB.
Objeto: Tinta preta para demarcação viária, padrão DER.
Valor unitário item 03: R$ 115,00 (cento e quinze reais).
Valor Total item 03: R$ 17.250,00 (dezessete mil duzentos e cinqüenta reais).
Cond. Pagamento: 30/60 dias de cada entrega.
Assinatura: 05/05/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

4ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/10
Processo nº 1108/10             Registro de Preços nº 007/10
Contratada: GLOBAL COATINGS LTDA.
Contratante: EMDURB.
Objeto: Item 05- 400 (latas de 18 litros) Solvente.
Valor unitário: R$ 70,00 (setenta reais).
Valor Total: R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais).
Cond. Pagamento: 30/60 dias de cada entrega.
Assinatura: 05/05/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB

2ª Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, atendendo ao disposto no Art. 15 § 2º da Lei
8.666/93
EXTRATO ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/10
Processo n.º  6997/10  -  Pregão para Registro de Preços n.º 026/10
Contratante: EMDURB – Contratada: C R DOS SANTOS BORRACHARIA EPP.
Objeto: Lote 01 - CAMINHÕES E VEÍCULOS AGRÍCOLAS, sendo: 01- 1.000 M.O Serviço de Socorro
para viaturas da empresa (CAMINHÕES);02- 200 M.O Serviço de Socorro para viaturas da empresa
(VEÍCULOS AGRICOLAS); 03- 600 M.O Consertos e Reparos para viaturas da empresa (CAMINHÕES);
04- 100 M.O Consertos e Reparos para viaturas da empresa (VEÍCULOS AGRICOLAS); 05- 100 M.O
Troca de bico para viaturas da empresa (CAMINHÕES); 06- 020 M.O Troca de bico para viaturas da
empresa (VEÍCULOS AGRÍCOLAS); 07- 800 M.O Montagem/Desmontagem para viaturas da empresa
(CAMINHÕES); 08- 100 M.O. Montagem/Desmontagem para viaturas da empresa (VEÍCULOS
AGRÍCOLAS); 09- 060 M.O Alinhamento completo para viaturas da empresa (CAMINHÕES); 10- 200
M.O Balanceamento para CAMINHÕES. Lote 02 – VEÍCULOS LEVES, sendo: 01- 150 M.O Consertos e
reparos para viaturas da empresa (VEÍCULOS LEVES); 02- 040 M.O Troca de bico para viaturas da
empresa (VEÍCULOS LEVES); 03- 300 M.O Montagem/Desmontagem para viaturas da empresa
(VEÍCULOS LEVES); 04- 065 M.O Cambagem lado direito para viaturas da empresa (VEÍCULOS LEVES);
05- 065 M.O Cambagem lado esquerdo para viaturas da empresa (VEÍCULOS LEVES); 06- 060 M.O
Alinhamento completo para viaturas da empresa (VEÍCULOS LEVES); 07- 160 M.O Balanceamento para
VEÍCULOS LEVES. Obs: Previsão de 12 (doze) meses.
Valores Unitários: Lote 01 Itens: 01- R$ 20,00; 02- R$ 20,00; 03- R$ 80,00; 04- R$ 200,00; 05- R$ 10,00;
06- R$ 20,00; 07- R$ 15,00; 08- R$ 20,00; 09- R$ 40,00; 10- R$ 10,00.
Valor Total Lote 01: R$ 111.800,00 (cento e onze mil oitocentos reais).
Valores Unitários: Lote 02 Itens: 01- R$ 20,00; 02- R$ 5,00; 03- R$ 5,00; 04- R$ 15,00; 05- R$ 15,00; 06-
R$ 20,00; 07- R$ 5,00.
Valor Total do Lote 02: R$ 8.650,00 (oito mil seiscentos e cinqüenta reais).
Condições de Pagamento: 10º (décimo) dia útil subseqüente a prestação de serviço.
Assinatura: 17/11/10
Bauru, 28 de Maio de 2011.
Presidente da EMDURB.
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FUNPREV - Fundação de Previdência dos
Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru

Vanderlei Aparecido Tomiati
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.

A Comissão de Concursos da FUNPREV divulga os GABARITOS DAS PROVAS, observando o disposto
no Capítulo XI dos respectivos Editais.

GABARITO PRELIMINAR

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO:
01) A, 02) B, 03) D, 04) A, 05) C, 06) B, 07) D, 08) D, 09) C, 10) A, 11) C, 12) B, 13) C, 14) B, 15) D, 16)
C, 17) D, 18) C, 19) D, 20) B, 21) C, 22) A, 23) B, 24) D, 25) C, 26) C, 27) B, 28) C, 29) C, 30) C, 31) A,
32) C, 33) B, 34) B, 35) B, 36) A, 37) D, 38) D, 39) D, 40) A, 41) A, 42) D, 43) B, 44) B, 45) D, 46) A, 47)
A, 48) A, 49) B, 50) D.

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – PROGRAMADOR DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO:
01) A, 02) B, 03) D, 04) A, 05) C, 06) B, 07) D, 08) D, 09) C, 10) A, 11) C, 12) D, 13) C, 14) D, 15) B, 16)
C, 17) A, 18) B, 19) D, 20) C, 21) A, 22) A, 23) B, 24) D, 25) A, 26) C, 27) D, 28) C, 29) B, 30) D, 31) C,
32) D, 33) B, 34) A, 35) C, 36) B, 37) D, 38) A, 39) C, 40) D, 41) A, 42) B, 43) D, 44) C. 45) D, 46) C, 47)
B, 48) D, 49) A, 50) D.

ESPECIALISTA EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS – ECONOMISTA:
01) B, 02) C, 03) A, 04) D, 05) B, 06) C, 07) A, 08) D, 09) D, 10) C, 11) B, 12) C, 13) B, 14) C, 15) C, 16)
C, 17) B, 18) B, 19) B, 20) A, 21) C, 22) A, 23) D, 24) D, 25) D, 26) A, 27) A, 28) A,  29) D, 30) A, 31) B,
32) B, 33) D, 34) D, 35) D, 36) A, 37) C, 38) B, 39) D, 40) B.

Divisão Previdenciária - Perícia Médica
Concessão de Auxílio Doença:

Nome Matrícula Inicial Período Término
(dias)

Joaquim Faria Ducathi 100.395 25/05/11 90 22/08/11
João Batista Oliveira 100.021 13/05/11 30 11/06/11
Guilherme Ribeiro Guimarães 13.353 26/05/11 40 04/07/2011
Evaldo Rodrigues Cardoso 25.674 28/05/11 30 26/06/11
Terezinha Roberto Rodolpho 24.590 24/05/11 90 21/08/11

José Valdinei Cavalieri 25.780 20/05/11 49 07/07/11
Diva Ferreira Leite 25.097 25/05/11 40 03/07/11
Alcides Peçanha 100.593 23/05/11 09 31/05/11
Amélia Alves da Silva 20.795 24/05/11 21 13/06/11
Wanda Ferreira 30.036 26/05/11 05 30/05/11
Ivanilde Ranieri Pires 30.536 23/05/11 05 27/05/11
Lindolfo Cruz Pinheiro 29.514 28/05/11 90 22/08/11
Zilda Maria Pereira da Silva 20.950 31/05/11 15 14/06/11
Walmir Antonio Ferreira dos Santos 101.389 28/05/11 45 11/07/11
Josani Maria Guarido Trigo 14.201 30/05/11 60 28/07/11
Vera Lucia Aparecida da Silva I 21.908 27/05/11 60 25/07/11

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:
Evaldo Rodrigues Cardoso Secretaria de Obras 27/06/11
Alcides Peçanha DAE 01/06/11
Amélia Alves da Silva Secretaria de Educação 14/06/11
Wanda Ferreira Secretaria de Educação 31/05/11
Ivanilde Ranieri Pires Secretaria de Educação 28/05/11
Zilda Maria Pereira da Silva Secretaria de Educação 15/06/11
Walmir Antonio Ferreira dos Santos DAE 12/07/11
Maria Angélica Savian Yacovenco Secretaria de Educação 29/05/11
Vera Lucia Aparecida da Silva I Secretaria de Saúde 26/07/11

Concessão de Salário Maternidade:
Nome Matricula Inicial Período Término

(dias)
Aline Martins Coelho 27.950 23/05/11 120 19/09/11
Aline Martins Coelho 30.189 23/05/11 120 19/09/11

Seção de Benefícios

Convocação:
Os seguintes servidores do DAE abaixo listados deverão comparecer a esta Fundação no prazo
máximo 05 (cinco) dias úteis:

ANDREA APARECIDA PINTO VITORINO
ARLINDO JOSÉ FERREIRA
EDSON RICARDO DOS SANTOS
LUIZ ANTONIO SIMEÃO
MARCIO VIDOTTI DE CASTRO
PEDRO FERNANDO FARIA

Solicitamos o comparecimento dos (as) servidores(as) abaixo relacionados na Seção de Benefícios
desta Fundação, com a máxima brevidade possível, para fins de regularização cadastral:

Nome
Camila Molina Firmino
Camila Pinheiro da Silva
Danieli Andrade dos Reis
Deivid Jorge Américo da Silva
Edlaine Cristina da Silva
Evandro Silva
Gisele Regina Macedo
Iria Cristina de Jesus Franco
Lenir Arantes
Luciana Cristina Cavalheiro Rocha
Márcia Ruciene Pereira
Niuzete Mota da Silva Sobreira
Roldão Antonio Puci Neto
Rosana Faria Prestes Matos Redondo
Rosiana de Almeida Jerônimo
Simone Aparecida dos Santos Garcia
Thais Silva Moreira
Thiago e Silva Moreira

PODER LEGISLATIVO
Roberval Sakai Bastos Pinto

Presidente
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Atos da Mesa Diretora

CONVOCAÇÃO: Fica(m) convocado(s) o(s) candidato(s) abaixo relacionado(s), aprovado(s) no Concurso
Público ASSISTENTE LEGISLATIVO I a comparecer(em) à CÂMARA MUNICIPAL DE BAURU, nos
dias úteis, no período de 30 de maio à 10 de junho de 2011, no horário das 8 às 11 e das 14 às 17 horas, na
Diretoria de Recursos Humanos / Serviço de Pessoal, munidos dos documentos descritos conforme Edital.

ASSISTENTE LEGISLATIVO I CLAS.
JUAN DANIEL BEZERRA JORGE 7º

PORTARIA RH-046/2011: DESIGNANDO os servidores ROBERTO CÂNDIDO MUNHOZ (Presidente),
JOSIANE SIQUEIRA, NELSON GONÇALVES, VERA REGINA AGNELLI e ROBERTA
ALESSANDRA BERNARDINO, para comporem a Comissão que disciplinará a guarda de documentos
permanentes e de uso corrente, bem como a inutilização dos inservíveis, contando com o apoio técnico das
Consultorias Administrativo-Financeira e Jurídica.

Atos da Presidência

LEI Nº 6075
De 27 de maio de 2011

Transforma em corredor comercial, de serviços
e comercial e de serviços as ruas que especifica.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO, Presidente da Câmara Municipal de Bauru, Estado
de São Paulo, usando de suas atribuições e de conformidade com o que dispõe os Parágrafos 6º e 7º do Artigo 38
da Lei Orgânica do Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal decretou e ele promulga a seguinte
Lei:

Art. 1º - Ficam transformadas em corredor comercial as seguintes ruas: os quarteirões 03 e 04 da
Rua José Antonio Braga, na Vila Aviação; o quarteirão 01 da Rua José Eduardo Vieira, no
Novo Jardim Pagani; o quarteirão 01 da Rua Profª Aracy Santinho Barbieri, no Jardim
Godoy e as ruas que contornam a Praça Anacleto Chaves, no Jardim Marambá; os quarteirões
27 e 28 da Rua Engº Saint Martin, na Vila Samaritana; o quarteirão 05 da Rua Iracy Devecchi
Azevedo, no Jardim Alvorada; os quarteirões 20, 21 e 22 da Rua Aviador Gomes Ribeiro,
na Vila Altinópolis e quarteirão 12 da Rua Xingu, no Jardim Higienópolis; o quarteirão 16
da Rua Rubens Arruda, na Vila Samaritana; o quarteirão 10 da Rua Gerson França, na Vila
Mesquita; o quarteirão 01 da Rua Engº Alpheu José Ribas Sampaio, no Jardim Infante
Dom Henrique; o quarteirão 05 da Rua Rubens de Mello e Souza, no Jardim Europa; o
quarteirão 10 da Rua Rio Branco, no Centro; os quarteirões 08 e 09 da Rua Voluntários da
Pátria, no Ato Higienópolis.

Art. 2º - Ficam transformadas em corredor de serviços as seguintes ruas: o quarteirão 12 até o final
da Rua Carlos Marques, no Jardim Bela Vista; os quarteirões 16 a 23 da Rua Rio Branco,
na Vila Noemy; o quarteirão 09 da Rua Horácio Alves Cunha, no Jardim Bela Vista; o
quarteirão 06 da Rua Mauro de Martino, no Jardim Ivone.

Art. 3º - Ficam transformadas em corredor comercial e de serviços as seguintes ruas: o quarteirão
09 da Rua Célio Daibem, na Vila Santa Clara; o quarteirão 02 da Rua Rubens Arruda, no
Centro; o quarteirão 13 da Rua Patagônia, na Vila Independência; o quarteirão 01 até o
final da Rua Constituição, no Jardim Brasil; o quarteirão 13 da Rua Almeida Brandão, na
Vila Cardia; toda a extensão da Rua Eduardo Vergueiro de Lorena, na Vila Cidade
Universitária e Jardim Panorama; a Rua Henrique Savi em toda a sua extensão, na Vila
Cidade Universitária; os quarteirões 01 e 02 da Rua Bartolomeu de Gusmão, no Jardim
América; o quarteirão 06 da Rua Castro Alves, na Vila Souto; a Rua Antonio Augusto de
Faria, em toda a sua extensão, na Vila Santa Luzia; o quarteirão 01 da Rua Antonio Parreira
de Miranda Filho, no Núcleo Habitacional Mary Dota; os quarteirões 03 e 04 da Rua José
Antonio Braga, na Vila Aviação; a Rua Júlio de Mesquita Filho, em toda sua extensão, no
Jardim Aeroporto, na Vila Universitária e no Jardim Panorama; a Rua Sorocabana, em
toda sua extensão, na Vila Ascenção, na Vila Goriza, na Vila Frutuoso Dias e na Vila Santa
Clara; Rua Dr. Armando Pieroni, em toda sua extensão, na Vila Riachuelo; o quarteirão 36
da Rua Saint Martin, na Vila Aeroporto; o quarteirão 03 da Rua Joaquim Fidelis, na Vila
Perroca; o quarteirão 16 da Rua Rubens Arruda, no Jardim Estoril; os quarteirões 05 e 06
da Rua Triagem, na Vila Santa Luzia; o quarteirão 06 da Rua Clóvis Barreto Melchert, no
Parque Jardim Europa; o quarteirão 10 da Rua Dr. Antonio Xavier de Mendonça.

Art. 4º - Fica alterada para 5m (cinco metros) a testada e lote mínimo de 125m² (cento e vinte e
cinco metros quadrados), para os Usos R1, R2.01, R2.02 nos quadros de corredores de
comércio e corredores de serviço anexos à Lei Municipal nº 3.640, de 19 de novembro de
1993.

Art. 5º - Fica proibida a construção de edificações superiores a 02 (dois) pavimentos, excluídos
garagens e térreo, no quarteirão 19 da Rua Gerson França, Jardim Estoril.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Bauru, 27 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

LUIZ CARLOS BASTAZINI
1° Secretário

Projeto de iniciativa do
PODER EXECUTIVO
Registrado na Diretoria de Apoio Legislativo, na mesma data.

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Atos da Diretoria
ORADORES INSCRITOS PARA FAZEREM USO DA PALAVRA NO EXPEDIENTE DA SESSÃO
ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MAIO DE 2011.

USO DA TRIBUNA: PEDRO VALENTIM BENEDITO – Presidente do Conselho de Usuários
do Transporte Coletivo Urbano do Município – falará sobre a planilha de
custos do transporte coletivo.

ORADORES INSCRITOS:

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
CHIARA RANIERI BASSETTO - DEM
Bauru, 27 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

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 17/2011
17ª SESSÃO ORDINÁRIA

EMENTÁRIO DOS PROCESSOS EM PAUTA PARA A SESSÃO A SER REALIZADA EM 30 DE
MAIO DE 2011

SEGUNDA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto
   099/11 Projeto de Lei que institui o “Dia do Antigomobilismo” no Município de Bauru.

Autoria: PAULO EDUARDO DE SOUZA

PRIMEIRA DISCUSSÃO
Processo n° Assunto
   272/10 Projeto de Lei nº 147/10, que dispõe sobre repasse de aportes financeiros da

Prefeitura Municipal de Bauru, DAE e Câmara Municipal de Bauru para a
FUNPREV.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

   103/11 Projeto de Lei nº 35/11, que autoriza o Executivo a doar uma área de terreno à
CIESP - CENTRO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Autoria: PREFEITO MUNICIPAL

DISCUSSÃO ÚNICA
Processo n° Assunto
   024/11 Parecer pela Ilegalidade do Projeto de Lei que institui o IPTU Progressivo no

Tempo na cidade de Bauru e dá outras providências, de autoria do Vereador
Roque José Ferreira.
Autoria: COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO

   115/11 Projeto de Decreto Legislativo que dá denominação de JOÃO ORTIZ DOS
SANTOS À Rua 15 do Jardim Nova Marília.
Autoria: AMARILDO DE OLIVEIRA

Moção n° Assunto
   019/11 De Apelo ao Governo do Estado para que seja firmado convênio SUS entre a

Secretaria de Estado da Saúde e a Associação de Pais para Integração Escolar da
Criança Especial (Apiece).
Autoria: ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO



42 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU SÁBADO, 28  DE MAIO  DE 2.011

   020/11 De Aplauso à Faculdade de Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo
(FOB-USP) pela comemoração de seu 49º aniversário.
Autoria: ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO

   021/11 De Apelo ao Senhor Prefeito Municipal para que as novas Unidades de Pronto
Atendimento (UPA’s) tenham, preferencialmente, médicos contratados para
atuarem como plantonistas.
Autoria: GILBERTO DOS SANTOS
Bauru, 27 de maio de 2011.

ROBERVAL SAKAI BASTOS PINTO
Presidente

SORAYA ELISA SEGATTO FERREIRA
Diretora de Apoio Legislativo

Editais e Avisos
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA

A Câmara Municipal de Bauru, por determinação do Senhor Presidente, de acordo com as atribuições
legais que lhe são conferidas, torna pública, na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal,
a abertura das inscrições, nos dias 20, 21, 22, 27, 28, 29 e 30 de junho e 01 de julho de 2011, para o
CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento do cargo efetivo de ASSISTENTE TÉCNICO
EM INFORMÁTICA, tendo como membros responsáveis pelo processo a Comissão Selecionadora
designada pela Portaria RH-040/2011. O concurso será regido pelas instruções especiais constantes
do presente instrumento, Lei Orgânica, Estatuto dos Servidores Públicos Municipais e Legislação
Municipal pertinente.

1. DO CARGO PÚBLICO
1.1. O cargo público objeto do presente certame para provimento efetivo possui jornada de trabalho
de 8 horas diárias e 40 horas semanais, estando suas atribuições baseadas no Artigo 5º da Lei Municipal
nº 5.970, de 22 de setembro de 2010, conforme segue:
a) executar atividades relacionadas ao desenvolvimento, teste, codificação, manutenção e
documentação de programas e sistemas de informática;
b) prestar suporte técnico e treinamento a usuários;
c) elaborar e desenvolver páginas para internet e intranet;
d) identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas aplicativos;
e) executar tarefas de operação, instalação e manutenção de equipamentos de informática;
f) exercer as demais atividades relacionadas com a área de informática, inclusive com alterações e
atualizações tecnológicas existentes no mercado, a fim de atender as necessidades no âmbito do
Poder Legislativo.
1.2. O vencimento inicial referente ao cargo é baseado no padrão 14A da Tabela de Vencimentos da
Câmara Municipal de Bauru, atualmente correspondente ao valor de R$ 2.158,18 (dois mil, cento e
cinquenta e oito reais e dezoito centavos).
1.3. O número inicial de vagas para o presente concurso é de 01 (uma) vaga, podendo esse número ser
estendido 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.

2. DOS LOCAIS E DATAS PARA INSCRIÇÕES
2.1. O custo da inscrição é de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) e deverá ser depositado em dinheiro, por
meio de DEPÓSITO IDENTIFICADO, diretamente nos guichês localizados no interior das
agências da Caixa Econômica Federal, na Conta nº 37-7, Agência 0290, Operação 006, da
Câmara Municipal de Bauru. Não serão aceitos pagamentos em cheque e depósitos efetuados nos
caixas eletrônicos (envelopes), via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento,
casas lotéricas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos elencados neste
item, esta será cancelada. Em nenhuma hipótese a importância paga será restituída.
2.2. As inscrições serão efetuadas nos dias 20, 21, 22, 27, 28, 29 e 30 de junho e 01 de julho de 2011,
das 13h às 17h, na Câmara Municipal de Bauru, 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 a 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, comprovando terem feito a doação no prazo de até 01 (um) ano anterior à data
de início das inscrições, ou seja, 20 de junho de 2010. O candidato deverá providenciar cópia do
documento para ser anexada à ficha de inscrição.

3. 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 as
17 horas do dia 01 de julho de 2011.
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, analisados pela Comissão.
3.7. A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição ou nomeação de candidato, desde que sejam
verificadas ou denunciadas 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 as obrigações para com 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. Possuir, no ato da inscrição, diploma de conclusão do ensino médio e curso técnico, no
mínimo, ou superior na área de informática, expedido por instituição que tenha o curso
devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação;
3.8.7. Entregar comprovante de depósito identificado junto à 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.
3.9. No caso de inscrição por intermédio de um procurador legalmente habilitado, deverá ser entregue
instrumento de procuração com firma reconhecida em cartório, bem como apresentados cópia legível
do documento de identidade do candidato e o documento original de seu procurador.
3.9.1. Será exigida uma procuração por candidato, a qual ficará retida;
3.9.2. O candidato ou seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações prestadas
na ficha de inscrição, arcando o candidato com as consequências 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 02
deste Edital. A ficha e protocolo de inscrição somente terão validade quando rubricados pelo servidor,
constando ainda o carimbo ou autenticação da Câmara Municipal de Bauru.
3.11. Não serão aceitas inscrições de parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, dos membros da Comissão Selecionadora.

4. 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 o cargo em concurso público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições
do cargo.
4.2. Em obediência ao disposto no art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei
nº 7.853/89, bem como à Lei Municipal nº 5.215/2004, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do presente concurso.
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
4.4. 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 à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.4.1. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, se necessários, deverão ser requeridos por
escrito, no ato da inscrição, por meio de requerimento detalhado do candidato solicitando prova
especial, a ser anexado à ficha de inscrição.
4.5. Aos deficientes visuais (cegos ou amblíopes) que solicitarem condições especiais serão oferecidos
assistentes ledores para a realização das provas.
4.6. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a
na ficha de inscrição, anexando a esta:
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4.6.1. Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID –, bem como a provável
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.
4.6.2. 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;
4.6.3. Declarar estar ciente de que, caso aprovado no concurso, será convocado para submeter-se a
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.
4.7. O não comparecimento do candidato classificado acarretará a perda do direito à vaga reservada.
4.8. O candidato considerado não portador de deficiência não terá direito aos benefícios previstos no
item 4.2. deste Edital.
4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
neste Edital não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
4.12. 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.
4.13. Após avaliação da equipe multiprofissional na qual seja declarada a compatibilidade do candidato
deficiente em exercer as atribuições do cargo, será efetuada sua investidura neste, entretanto, a
deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.

5. 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 descrito no item 12 deste Edital, a ser realizada no mesmo dia e horário da prova
objetiva do concurso público para Analista de Apoio Especializado em Tecnologia da Informação da
Câmara Municipal de Bauru;
5.1.2. Prova prática.
5.2. A prova objetiva será realizada na cidade de Bauru, em data a ser divulgada em 16 de
agosto de 2011, terça-feira, no Diário Oficial de Bauru, cabendo ao candidato a responsabilidade
por acompanhar a divulgação. O início será às 09 horas (horário de Brasília), com duração de 03
horas, incluído o tempo necessário para o preenchimento da folha de respostas, sendo a abertura e
fechamento dos portões previstos para, respectivamente, 8 horas e 8h50.
5.2.1. O local onde os candidatos realizarão as provas será definido e publicado no Diário Oficial de
Bauru, disponível na Prefeitura Municipal de Bauru e Câmara Municipal de Bauru, e também no site
www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial).
5.2.2. Serão listados, no Diário Oficial de Bauru, os nomes dos candidatos inscritos, dispostos em
ordem alfabética.
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
a eliminação do candidato.
5.4. O candidato deverá comparecer ao seu local de prova objetiva munido de 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 nº 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 de modelo antigo (sem foto), 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 60 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 este 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
utilizados 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 03 (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 últimos candidatos.
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 das provas, 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 a folha de respostas ao término do tempo destinado para a realização da
prova;
5.16.6. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
ou
5.16.7. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
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, por meio do Diário Oficial de Bauru, disponível na Prefeitura Municipal de Bauru e
Câmara Municipal de Bauru, e também no site www.bauru.sp.gov.br (ícone 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 publicado no Diário Oficial de Bauru.
5.20.1. Serão classificados para a prova prática os candidatos classificados na prova objetiva, desde
que atendidos os requisitos dos itens 6.1.3. e 6.1.4.
5.20.2. A prova prática será realizada em data e horário a serem publicados no Diário Oficial de
Bauru, disponível na Prefeitura Municipal de Bauru e Câmara Municipal de Bauru, e também no site
www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial).
5.21. Não será fornecido nenhum tipo de informação sobre o presente Edital, datas e locais de provas
por meio de telefone da Câmara Municipal de Bauru.
5.22. Caberá à Comissão do concurso decidir sobre ocorrências verificadas durante a realização das
provas.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
6.1. A prova objetiva conterá 60 questões com peso 01 (um) cada.
6.1.1. A prova será composta de 08 (oito) questões de matemática, 06 (seis) questões de português, 06
(seis) questões de conhecimentos gerais e 40 questões de conhecimentos específicos.
6.1.2. Será atribuído o valor 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.
6.1.3. Serão considerados aprovados na prova objetiva e classificados para a prova prática os 10
(dez) primeiros colocados, desde que obtenham, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos na
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prova, ou seja, aqueles que obtiverem média final igual ou superior a 36 pontos.
6.1.4. Em caso de empate na 10ª colocação, serão considerados aprovados na prova objetiva e
classificados para a prova prática todos os candidatos que estiverem empatados nessa colocação,
desde que obtenham, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos na prova, ou seja, média final
igual ou superior a 36 pontos.
6.1.5. Serão publicadas, no Diário Oficial de Bauru, as listas dos aprovados e classificados para a
prova prática.
6.2. A prova prática valerá, no máximo, 40 (quarenta) pontos.
6.2.1. A comissão definirá os critérios de avaliação da prova prática e fará a divulgação no Diário
Oficial de Bauru antes de sua realização.

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONDIÇÕES DE DESEMPATE
7.1. A classificação final será publicada no Diário Oficial de Bauru, tendo por resultado a somatória
das notas das provas objetiva e prática. As listas de classificação, tanto final como as demais, virão
sempre pela ordem decrescente da nota.
7.2. Serão utilizados os seguintes critérios de desempate na classificação final:
7.2.1. maior idade (atendendo à Lei nº 10.741/2003);
7.2.2. maior número de filhos;
7.2.3. obtenção de maior aproveitamento na prova prática;
7.2.4. obtenção de maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos;
7.2.5. obtenção de maior aproveitamento na prova de Matemática;
7.2.6. obtenção de maior aproveitamento na prova de Português;
7.2.7. obtenção de maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Gerais.

8. 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 5 (cinco) 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 ASSISTENTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA. A entrega do recurso deverá ser
protocolada na Diretoria de Recursos Humanos / Serviço de Pessoal da Câmara Municipal de Bauru,
de segunda a sexta-feira, das 08 às 11 horas e das 14 às 17 horas.
8.4. O recurso deverá ser apresentado em 02 (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.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO
9.1. O resultado final do concurso, após decididos 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 se dará após a homologação do concurso, por meio de convocação, devendo o
candidato aguardar a publicação de tal manifestação no 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. Comprovante de ter 18 (dezoito) anos de idade completos na data da posse;

10.1.2. 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
10.1.3. Título de Eleitor e comprovantes de votação nas últimas duas eleições, ou certidão de quitação
eleitoral;
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. Comprovante de que reside na cidade de Bauru;
10.1.12. Atestado de antecedentes criminais;
10.1.13. Diplomas referentes à qualificação exigida no item 3.8.6. deste Edital;
10.1.14. Declaração de bens;
10.1.15. Outros documentos que a Câmara determinar na posse.
10.2. A documentação será entregue na forma original ou por meio de cópias autenticadas legíveis,
sendo facultado à Câmara Municipal proceder à 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 por meio 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 à apresentação dos documentos exigidos.
10.6. A qualquer tempo em 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 previstas pela Lei Maior.
10.8. A nomeação do candidato será feita mediante regular Portaria, publicada 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 nomeado que não tomar posse no prazo de 30 dias será compulsoriamente eliminado
da classificação, convocando-se o classificado imediatamente subsequente.
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 verificadas 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 da 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 à eventual nomeação, não lhe
cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao Legislativo convocá-lo por falta dessa
atualização. No caso de o candidato classificado não ser encontrado, a convocação será por meio 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 a este, 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.
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12. PROGRAMA DO CONCURSO
12.1. Conhecimentos Gerais: História e Geografia (ambas do Brasil e de Bauru), Atualidades e
Legislação Constitucional (arts. 6º a 13, 18 a 41, 76 a 87), com redação de mudanças até a Emenda
Constitucional nº 64, de 2010.
12.2. Conhecimentos Específicos, compatíveis com a qualificação exigida no item 3.8.6. deste Edital.
12.2.1. Instalação e configuração de Hardware e Software, Sistemas Operacionais Windows (XP,
VISTA, Seven, Server 2003 e 2008) e Linux; Configuração e Operação do MS-Office 2003, 2007 e
2010, Utilização de serviços (e-mail e web) e principais navegadores, internet e intranet.
12.2.2. Sistemas de Informação baseados em bancos de dados relacionais; Linguagem de definição e
de manipulação de dados; Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language-SQL);
Arquitetura de protocolos TCP/IP; Endereçamento e roteamento de pacotes; Protocolos e principais
aplicações baseadas na internet: DNS, DHCP, SSH, Telnet, FTP, NFS, SMTP, POP, HTTP, SNMP,
IPSEC, etc.; Segurança de redes e sistemas de informação; Backup, Cabeamento Estruturado UTP e
Baseados em fibras óticas; Confiabilidade de equipamentos e sistemas eletrônicos; Instalação e
manutenção de redes de computadores.
12.2.3. Programação de Computadores: Lógica de Programação, Português Estruturado, HTML,
Linguagem Pascal, Linguagem C++, Delphi, Java, Java Script, PHP, Manutenção de software,
Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva.
12.3. Matemática: números naturais, inteiros, racionais e irracionais; equações, funções e inequações
(1º e 2º graus, modular e exponencial); radicais, potenciação, fatoração, porcentagem, razão e
proporção, conjuntos, expressões literais e algébricas, progressão aritmética e geométrica; sistemas
de medidas: distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; juros simples/compostos.
12.4. 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 linguísticas;
literatura brasileira.
12.4.1. Para efeito de elaboração das questões, será considerada a legislação referente à alteração
que disciplina a nova regra ortográfica brasile

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO – ANALISTA DE APOIO ESPECIALIZADO EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

A Câmara Municipal de Bauru, por determinação do Senhor Presidente, de acordo com as atribuições
legais que lhe são conferidas, torna pública, na forma prevista no Artigo 37 da Constituição Federal,
a abertura das inscrições, nos dias 20, 21, 22, 27, 28, 29 e 30 de junho e 01 de julho de 2011, para o
CONCURSO PÚBLICO destinado ao provimento do cargo efetivo de ANALISTA DE APOIO
ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, tendo como membros responsáveis
pelo processo a Comissão Selecionadora designada pela Portaria RH-040/2011. O concurso será
regido pelas instruções especiais constantes do presente instrumento, Lei Orgânica, Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais e Legislação Municipal pertinente.

1. DO CARGO PÚBLICO
1.1. O cargo público objeto do presente certame para provimento efetivo possui jornada de trabalho
de 8 horas diárias e 40 horas semanais, estando suas atribuições baseadas no Artigo 5º da Lei Municipal
nº 5.970, de 22 de setembro de 2010, conforme segue:
a) planejar e desenvolver os processos de implantação de tecnologia da informação;
b) designar o conjunto de recursos tecnológicos e computacionais para a geração e uso da informação;
c) identificar as necessidades de produção, alteração e otimização de sistemas e recursos tecnológicos
e computacionais;
d) propor padrões e soluções para ambientes informatizados;
e) elaborar especificação técnica e quantitativos para subsidiar a aquisição de software e equipamentos
de informática;
f) gerenciar e operar recursos e equipamentos tecnológicos em rede de comunicação de dados;
g) informatizar processos e procedimentos documentais;
h) analisar e avaliar as definições e documentação de arquivos, programas, rotinas de produção e
testes de sistemas;
i) planejar e coordenar as atividades de manutenção dos sistemas em operação;
j) desenvolver projetos e documentar sistemas aplicativos;
k) desenvolver e implantar rotinas e procedimentos de proteção e segurança da informação por meio
de aplicativos e dispositivos para armazenamento de dados, além de garantir a realização de cópias
de segurança (backup) e a salvaguarda de arquivos e documentos;
l) analisar e avaliar procedimentos para instalação de base de dados, assim como definir dados a
serem coletados para teste paralelo de sistemas e procedimentos;
m) analisar e avaliar diagramas, estruturas e descrições de entradas e saídas de sistemas aplicativos;
n) prestar suporte técnico e treinamento aos usuários de sistemas aplicativos;

o) elaborar projetos de páginas para internet e intranet;
p) analisar informações para o estudo de viabilidade de implantação ou reformulação de modelos
funcionais e de quantificação de prazos de execução de serviços, entre outros;
q) elaborar pareceres técnicos;
r) apoiar com equipamentos apropriados, quando requisitados, as audiências públicas realizadas pelo
Poder Legislativo;
s) apoiar todas as atividades e projetos da Câmara que dependam de orientação tecnológica para seu
planejamento e sua execução;
t) redigir, digitar e conferir expedientes diversos e executar outras atividades de mesma natureza e
grau de complexidade;
u) exercer e mandar executar as demais atividades relacionadas com a área de informática, inclusive
com alterações e atualizações tecnológicas existentes no mercado, a fim de atender as necessidades
no âmbito do Poder Legislativo.
1.2. O vencimento inicial referente ao cargo é baseado no padrão 17A da Tabela de Vencimentos da
Câmara Municipal de Bauru, atualmente correspondente ao valor de R$ 3.353,42 (três mil, trezentos
e cinquenta e três reais e quarenta e dois centavos).
1.3. O número inicial de vagas para o presente concurso é de 01 (uma) vaga, podendo esse número ser
estendido 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.

2. DOS LOCAIS E DATAS PARA INSCRIÇÕES
2.1. O custo da inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) e deverá ser depositado em dinheiro, por
meio de DEPÓSITO IDENTIFICADO, diretamente nos guichês localizados no interior das
agências da Caixa Econômica Federal, na Conta nº 37-7, Agência 0290, Operação 006, da
Câmara Municipal de Bauru. Não serão aceitos pagamentos em cheque e depósitos efetuados nos
caixas eletrônicos (envelopes), via postal, fac-símile (fax), transferência, DOC, ordem de pagamento,
casas lotéricas ou por qualquer outra via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a
qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos elencados neste
item, esta será cancelada. Em nenhuma hipótese a importância paga será restituída.
2.2. As inscrições serão efetuadas nos dias 20, 21, 22, 27, 28, 29 e 30 de junho e 01 de julho de 2011,
das 13h às 17h, na Câmara Municipal de Bauru, 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, comprovando terem feito a doação no prazo de até 01 (um) ano anterior à data
de início das inscrições, ou seja, 20 de junho de 2010. O candidato deverá providenciar cópia do
documento para ser anexada à ficha de inscrição.

3. 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 as
17 horas do dia 01 de julho de 2011.
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 as obrigações para com 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. Possuir, no ato da inscrição, diploma de curso superior em Ciências da Computação ou
em Sistemas de Informação, e certificado de pós-graduação, na área de informática, com carga
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horária mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas/aula, expedidos por instituições que tenham
os cursos devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação;
3.8.7. Entregar comprovante de depósito identificado junto à 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.
3.9. No caso de inscrição por intermédio de um procurador legalmente habilitado, deverá ser entregue
instrumento de procuração com firma reconhecida em cartório, bem como apresentados cópia legível
do documento de identidade do candidato e o documento original de seu procurador.
3.9.1. Será exigida uma procuração por candidato, a qual ficará retida;
3.9.2. O candidato ou seu procurador são responsáveis pelo preenchimento e informações prestadas
na ficha de inscrição, arcando o candidato com as consequências 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 02
deste Edital. A ficha e protocolo de inscrição somente terão validade quando rubricados pelo servidor,
constando ainda o carimbo ou autenticação da Câmara Municipal de Bauru.
3.11. Não serão aceitas inscrições de parentes consanguíneos ou por afinidade, em linha reta ou
colateral, até o terceiro grau, dos membros da Comissão Selecionadora.

4. 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 o cargo em concurso público, desde que a deficiência seja compatível com as atribuições
do cargo.
4.2. Em obediência ao disposto no art. 37, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a Lei
nº 7.853/89, bem como à Lei Municipal nº 5.215/2004, ser-lhes-á reservado o percentual de 5%
(cinco por cento) das vagas existentes, das que vierem a surgir ou que forem criadas no prazo de
validade do presente concurso.
4.3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas
no art. 4º do Decreto Federal nº 3.298/99.
4.4. 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 à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
4.4.1. Os benefícios previstos no referido artigo, §§ 1º e 2º, se necessários, deverão ser requeridos por
escrito, no ato da inscrição, por meio de requerimento detalhado do candidato solicitando prova
especial, a ser anexado à ficha de inscrição.
4.5. Aos deficientes visuais (cegos ou amblíopes) que solicitarem condições especiais serão oferecidos
assistentes ledores para a realização das provas.
4.6. O candidato deverá declarar, quando da inscrição, ser portador de deficiência, especificando-a
na ficha de inscrição, anexando a esta:
4.6.1. Laudo Médico atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa referência ao
código correspondente da Classificação Internacional de Doenças – CID –, bem como a provável
causa da deficiência, inclusive para assegurar previsão de adaptação de prova.
4.6.2. 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;
4.6.3. Declarar estar ciente de 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.
4.7. O não comparecimento do candidato classificado acarretará a perda do direito à vaga reservada.
4.8. O candidato considerado não portador de deficiência não terá direito aos benefícios previstos no
item 4.2. deste Edital.
4.9. 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.
4.10. 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.
4.11. O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição conforme instruções constantes
neste Edital não poderá impetrar recurso em favor de sua situação.
4.12. 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.
4.13. Após avaliação da equipe multiprofissional na qual seja declarada a compatibilidade do candidato
deficiente em exercer as atribuições do cargo, será efetuada sua investidura neste, entretanto, a

deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de aposentadoria.

5. 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 descrito no item 12 deste Edital, a ser realizada no mesmo dia e horário da prova
objetiva do concurso público para Assistente Técnico em Informática da Câmara Municipal de Bauru;
5.1.2. Prova prática.
5.2. A prova objetiva será realizada na cidade de Bauru, em data a ser divulgada em 16 de
agosto de 2011, terça-feira, no Diário Oficial de Bauru, cabendo ao candidato a responsabilidade
por acompanhar a divulgação. O início será às 09 horas (horário de Brasília), com duração de 03
horas, incluído o tempo necessário para o preenchimento da folha de respostas, sendo a abertura e
fechamento dos portões previstos para, respectivamente, 8 horas e 8h50.
5.2.1. O local onde os candidatos realizarão as provas será definido e publicado no Diário Oficial de
Bauru, disponível na Prefeitura Municipal de Bauru e Câmara Municipal de Bauru, e também no site
www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial).
5.2.2. Serão listados, no Diário Oficial de Bauru, os nomes dos candidatos inscritos, dispostos em
ordem alfabética.
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
a eliminação do candidato.
5.4. O candidato deverá comparecer ao seu local de prova objetiva munido de 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 nº 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 de modelo antigo (sem foto), 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 60 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 este 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
utilizados 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 03 (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 últimos candidatos.
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 das provas, 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;
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5.16.5. recusar-se a entregar a folha de respostas ao término do tempo destinado para a realização da
prova;
5.16.6. perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em comportamento indevido;
ou
5.16.7. afastar-se da sala, a qualquer tempo, sem o acompanhamento de fiscal.
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, por meio do Diário Oficial de Bauru, disponível na Prefeitura Municipal de Bauru e
Câmara Municipal de Bauru, e também no site www.bauru.sp.gov.br (ícone 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 publicado no Diário Oficial de Bauru.
5.20.1. Serão classificados para a prova prática os candidatos classificados na prova objetiva, desde
que atendidos os requisitos dos itens 6.1.3. e 6.1.4.
5.20.2. A prova prática será realizada em data e horário a serem publicados no Diário Oficial de
Bauru, disponível na Prefeitura Municipal de Bauru e Câmara Municipal de Bauru, e também no site
www.bauru.sp.gov.br (ícone Diário Oficial).
5.21. Não será fornecido nenhum tipo de informação sobre o presente Edital, datas e locais de provas
por meio de telefone da Câmara Municipal de Bauru.
5.22. Caberá à Comissão do concurso decidir sobre ocorrências verificadas durante a realização das
provas.

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
6.1. A prova objetiva conterá 60 questões com peso 01 (um) cada.
6.1.1. A prova será composta de 08 (oito) questões de matemática, 06 (seis) questões de português, 06
(seis) questões de conhecimentos gerais e 40 questões de conhecimentos específicos.
6.1.2. Será atribuído o valor 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.
6.1.3. Serão considerados aprovados na prova objetiva e classificados para a prova prática os 10
(dez) primeiros colocados, desde que obtenham, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos na
prova, ou seja, aqueles que obtiverem média final igual ou superior a 36 pontos.
6.1.4. Em caso de empate na 10ª colocação, serão considerados aprovados na prova objetiva e
classificados para a prova prática todos os candidatos que estiverem empatados nessa colocação,
desde que obtenham, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de acertos na prova, ou seja, média final
igual ou superior a 36 pontos.
6.1.5. Serão publicadas, no Diário Oficial de Bauru, as listas dos aprovados e classificados para a
prova prática.
6.2. A prova prática valerá, no máximo, 40 (quarenta) pontos.
6.2.1. A comissão definirá os critérios de avaliação da prova prática e fará a divulgação no Diário
Oficial de Bauru antes de sua realização.

7. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL E CONDIÇÕES DE DESEMPATE
7.1. A classificação final será publicada no Diário Oficial de Bauru, tendo por resultado a somatória
das notas das provas objetiva e prática. As listas de classificação, tanto final como as demais, virão
sempre pela ordem decrescente da nota.
7.2. Serão utilizados os seguintes critérios de desempate na classificação final:
7.2.1. maior idade (atendendo à Lei nº 10.741/2003);
7.2.2. maior número de filhos;
7.2.3. obtenção de maior aproveitamento na prova prática;
7.2.4. obtenção de maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Específicos;
7.2.5. obtenção de maior aproveitamento na prova de Matemática;
7.2.6. obtenção de maior aproveitamento na prova de Português;
7.2.7. obtenção de maior aproveitamento na prova de Conhecimentos Gerais.

8. 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 5 (cinco) 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 ANALISTA DE APOIO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO. A entrega do recurso deverá ser protocolada na Diretoria de Recursos Humanos /
Serviço de Pessoal da Câmara Municipal de Bauru, de segunda a sexta-feira, das 08 às 11 horas e das
14 às 17 horas.
8.4. O recurso deverá ser apresentado em 02 (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.

9. DA HOMOLOGAÇÃO E VALIDADE DO CONCURSO
9.1. O resultado final do concurso, após decididos 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 se dará após a homologação do concurso, por meio de convocação, devendo o
candidato aguardar a publicação de tal manifestação no 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. Comprovante de ter 18 (dezoito) anos de idade completos na data da posse;
10.1.2. 02 (duas) fotos 3x4 recentes;
10.1.3. Título de Eleitor e comprovantes de votação nas últimas duas eleições, ou certidão de quitação
eleitoral;
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. Comprovante de que reside na cidade de Bauru;
10.1.12. Atestado de antecedentes criminais;
10.1.13. Diplomas referentes à qualificação exigida no item 3.8.6. deste Edital;
10.1.14. Declaração de bens;
10.1.15. Outros documentos que a Câmara determinar na posse.
10.2. A documentação será entregue na forma original ou por meio de cópias autenticadas legíveis,
sendo facultado à Câmara Municipal proceder à 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 por meio 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 à apresentação dos documentos exigidos.
10.6. A qualquer tempo em que sejam constatadas informações fraudulentas, o candidato será eliminado
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Diário Oficial de Bauru
 E-MAIL:

diariooficial@bauru.sp.gov.br
FONE:   3235-1041

Jardim Europa recebe Ação de Cidadania neste sábado
A Prefeitura, através da

Secretaria Municipal das
Administrações Regionais
(Sear), realiza neste sábado (28/
05), mais uma etapa do Programa
“Ação de Cidadania”, desta vez
no Jardim Europa.

A programação prevê
uma série de atendimentos e
prestação de serviços gratuitos à
população como: aferição de

pressão arterial, testes de
glicemia e tipagem sanguínea,
orientações sobre auto-exame da
mama, orientações na área
jurídica, sobre Bolsa Família,
aposentadoria, pensão, auxílio-
doença, medidas de combate à
dengue, além da emissão de
Carteiras de Trabalho, corte de
cabelo, oficina lúdica e contação
de histórias.

Para viabilizar o evento,
a Sear conta com as parcerias das
Faculdades Anhanguera, Ordem
dos Advogados do Brasil (OAB/
Bauru), secretarias municipais da
Saúde, Meio Ambiente e do
Bem-Estar Social, Instituto
Nacional de Seguridade Social
(INSS), Ministério do Trabalho
(Regional/Bauru) e Instituto
Embelleze, além do apoio do

Departamento de Água e Esgoto
(DAE) e Secretaria Municipal de
agricultura e Abastecimento
(SAGRA).

A “Ação de Cidadania”
no Jardim Europa será
desenvolvida das 09h00 às
13h00, no Centro Comunitário
do bairro, que fica na Rua
Hermes Camargo Baptista, 1-101
(ao lado do Posto de Saúde).

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 previstas pela Lei Maior.
10.8. A nomeação do candidato será feita mediante regular Portaria, publicada 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 nomeado que não tomar posse no prazo de 30 dias será compulsoriamente eliminado
da classificação, convocando-se o classificado imediatamente subsequente.
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 verificadas 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 à eventual nomeação, não lhe
cabendo qualquer reclamação caso não seja possível ao Legislativo convocá-lo por falta dessa
atualização. No caso de o candidato classificado não ser encontrado, a convocação será por meio 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 a este, 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), Atualidades e

Legislação Constitucional (arts. 6º a 13, 18 a 41, 76 a 87), com redação de mudanças até a Emenda
Constitucional nº 64, de 2010.
12.2. Conhecimentos Específicos, compatíveis com a qualificação exigida no item 3.8.6. deste Edital.
12.2.1. Instalação e configuração de Hardware e Software, Sistemas Operacionais Windows (XP,
VISTA, Seven, Server 2003 e 2008) e Linux; Configuração e Operação do MS-Office 2003, 2007 e
2010, Utilização de serviços (e-mail e web) e principais navegadores, internet e intranet.
12.2.2. Sistemas de Informação baseados em bancos de dados relacionais; Linguagem de definição e
de manipulação de dados; Linguagem de Consulta Estruturada (Structured Query Language-SQL);
Arquitetura de protocolos TCP/IP; Endereçamento e roteamento de pacotes; Protocolos e principais
aplicações baseadas na internet: DNS, DHCP, SSH, Telnet, FTP, NFS, SMTP, POP, HTTP, SNMP,
IPSEC etc.; Segurança de redes e sistemas de informação; Backup, Cabeamento Estruturado UTP e
Baseados em fibras óticas; Confiabilidade de equipamentos e sistemas eletrônicos; Instalação e
manutenção de redes de computadores.
12.2.3. Programação de Computadores: Lógica de Programação, Português Estruturado, HTML,
Linguagem Pascal, Linguagem C++, Delphi, Java, Java Script, PHP, Manutenção de software,
Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva.
12.2.4. Engenharia de software; Gerenciamento de processos de negócios (Business Process
Management-BPM); Processos de desenvolvimento de software; Modelos de processos de
desenvolvimento de software; Requisitos de software; Projeto de software; Linguagem de modelagem
unificada (Unified Modeling Language-UML); Arquitetura de sistemas; Arquitetura orientada a
serviços (Service Oriented Architecture-SOA); Desenvolvimento rápido de software; Métodos ágeis;
Codificação de software; Verificação e validação de software; Manutenção de software; Qualidade
de software; Modelo de Maturidade da Capacitação para Desenvolvimento de Software (Capability
Maturity Model Integration for Development - CMMI-DEV); Conjunto de conhecimentos em
gerenciamento de projetos (Project Management Body of Knowledge-PMBOK), ITIL (Information
Technology Infrastructure Library) -Gerenciamento de Serviços de TI, Cobit (Control Objectives for
Information and related Technology) -Técnica de Gerenciamento.
12.3. Matemática: números naturais, inteiros, racionais e irracionais; equações, funções e inequações
(1º e 2º graus, modular e exponencial); radicais, potenciação, fatoração, porcentagem, razão e
proporção, conjuntos, expressões literais e algébricas, progressão aritmética e geométrica; sistemas
de medidas: distância, peso, tempo, velocidade, graus, litros; juros simples/compostos; razões
trigonométricas; probabilidade e estatística.
12.4. 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 linguísticas;
literatura brasileira.
12.4.1. Para efeito de elaboração das questões, será considerada a legislação referente à alteração que
disciplina a nova regra ortográfica brasileira.


