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DECRETO N° 11.689, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.011
P. 55.749/11 Regulamenta a Lei nº 5.852, de 23 de dezembro de 2.009, que estabelece diretrizes, 
critérios e procedimentos para a gestão ambientalmente correta dos resíduos da construção civil e dispõe 
sobre as sanções e penalidades aplicáveis ao Decreto.

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru,
CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 5.852, de 23 de dezembro de 2.009, que estabelece 

diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão ambientalmente correta 
dos resíduos da construção civil, bem como a Lei Municipal n° 4.362, de 
12 de janeiro de 1.999, que disciplina o Código Ambiental de Bauru, a Lei 
Municipal n° 5.631, de 22 de agosto de 2.008 que institui o Plano Diretor 
Participativo do Município de Bauru e a Lei Municipal n° 5.837, de 15 
de dezembro de 2.009, a qual institui a Política Municipal de Limpeza 
Urbana e de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

CONSIDERANDO o art. 225 da Constituição Federal; os art. 191 e 192 da Constituição 
Estadual; a Lei Federal n° 12.305, de 02 de agosto de 2.010 que institui 
a Política Nacional de Resíduos Sólidos e seu Decreto regulamentador; a 
Lei Estadual n° 12.300, de 16 de março de 2.006 que institui a Política 
Estadual de Resíduos Sólidos e seu Decreto regulamentador; a Lei 
n° 9.605, de 12 de Fevereiro de 1.998, que institui a Lei de Crimes 
Ambientais e seu decreto regulamentador; a Lei n° 9.795, de 27 de 
abril de 1.999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 
e seu decreto regulamentador; bem como as Resoluções do CONAMA 
(Conselho Nacional do Meio Ambiente) nº 307, de 05 de julho de 2.002; 
nº 348, de 16 de agosto de 2.004 e nº 431, de 24 de maio de 2.011, que 
tratam de resíduos da construção civil;

CONSIDERANDO os aprimoramentos necessários para se garantir o direito a construirmos 
uma cidade mais sustentável, entendida pelo exercício da sadia qualidade 
de vida no espaço urbano, à inclusão social, ao direito à terra urbana, à 
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte 
e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para às presentes e futuras 
gerações, conforme disposto na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2.001 que 
estabelece diretrizes gerais da política urbana;

CONSIDERANDO a necessidade de implementação de diretrizes para a efetiva redução dos 
impactos ambientais gerados pelos resíduos oriundos da construção civil; 

CONSIDERANDO que a disposição de resíduos da construção civil em locais inadequados 
contribui para a degradação da qualidade ambiental;

CONSIDERANDO que os resíduos da construção civil representam um significativo 
percentual dos resíduos sólidos produzidos diariamente na área urbana de 
Bauru;

CONSIDERANDO que os geradores de resíduos da construção civil devem ser responsáveis 
pelos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições 
de estruturas e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de 
vegetação e escavação de solos;

CONSIDERANDO a viabilidade técnica e econômica de produção e uso de materiais 
provenientes da reutilização e da reciclagem de resíduos da construção 
civil; e

CONSIDERANDO que a gestão integrada de resíduos da construção civil deverá 
proporcionar benefícios de ordem social, econômica e ambiental em prol 
do desenvolvimento sustentável;

D E C R E T A

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

DECRETOS MUNICIPAIS
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Art. 1º A gestão dos Resíduos da Construção Civil, no âmbito do Município de Bauru, deve 
obedecer ao disposto neste Decreto.

Art. 2º. Fica regulamentado o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil do Município de Bauru o qual estabelece diretrizes, critérios e procedimentos 
para a gestão municipal dos resíduos da construção civil em conformidade com a 
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2.002, CONAMA n° 348, de 16 
de agosto de 2.004, CONAMA n° 431, de 24 de maio de 2.011, com a legislação 
estadual e municipal pertinente e outras que vierem a complementá-las ou sucedê-
las.

§ 1º Os geradores deverão ter como objetivos prioritários a não geração de resíduos 
e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem dos mesmos, sendo 
responsáveis pela segregação adequada dos resíduos gerados desde sua origem, 
passando por seu transporte até a destinação final ambientalmente adequada.

§ 2º Os Resíduos da Construção Civil gerados no município, nos termos do Plano 
Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, devem ser destinados 
às áreas indicadas no capítulo VII deste Decreto, visando à triagem, reutilização, 
reciclagem, reservação ou destinação mais adequada e não podem ser dispostos em:
I -  áreas de “bota fora”;
II -  encostas;
III -  corpos d’água;
IV -  lotes vagos;
V -  passeios, vias e outras áreas públicas;
VI -  áreas não licenciadas;
VII -  áreas protegidas por lei;
VIII –  aterros de resíduos domiciliares;
IX –  outras áreas nas quais possam vir a causar riscos ao meio ambiente, a 

saúde, ao fluxo de pessoas, aos recursos hídricos ou a paisagem.
Art. 3º  Ficam regulamentados de acordo com as diretrizes constantes deste Decreto:

I -  o Plano Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil; 
II -  o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil;
III -  os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;
IV -  a responsabilidade dos geradores, da municipalidade, dos transportadores 

e receptores de Resíduos da Construção Civil;
V –  o procedimento de licenciamento ambiental das áreas de recepção de 

resíduos;
VI -  o uso de caçamba ou containers estacionárias, o transporte de resíduos da 

construção civil, o convênio e cadastramento dos transportadores; 
VII -  a destinação dos resíduos da construção civil;
VIII –  o dever da Prefeitura Municipal de Bauru em utilizar preferencialmente 

agregados reciclados em obras e serviços públicos e, dentre estes, aqueles 
em cuja produção haja participação de organizações associativas e sociais, 
com apoio a inclusão social e à emancipação econômica de catadores de 
materiais reutilizáveis e recicláveis; 

IX -  a gestão e fiscalização;
X –  os incentivos;
XI -  as ações educativas;
XII -  as sanções administrativas e penalidades.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 4º  Para efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:
I -  Agregados Reciclados: material granular proveniente do beneficiamento 

de resíduos da construção civil de natureza mineral (concreto, argamassas, 
produtos cerâmicos e outros), designados como classe A, que apresenta 
características técnicas adequadas para aplicação em obras de edificação, 
infra-estrutura ou outras obras de engenharia, conforme especificações da 
norma técnica aplicável; 

II -  Área de Reciclagem de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento 
destinado ao recebimento e transformação de resíduos da construção 
civil designados como classe A, já triados, para produção de agregados 
reciclados conforme especificações das normas técnicas aplicáveis; 

III -  Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil 
(ATT): área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil, 
gerados e coletados por agentes públicos ou privados, cuja área, sem 
causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, deve ser usada para 
triagem dos resíduos recebidos e posterior remoção para adequado 

beneficiamento ou disposição, conforme especificações das normas 
técnicas aplicáveis; 

IV -  Área de Destinação de Resíduos: são áreas destinadas ao beneficiamento 
ou à disposição final de resíduos;

V -  Aterro de Resíduos da Construção Civil: estabelecimento onde são 
empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil de 
origem mineral, designados como classe A, visando a reservação de 
materiais de forma segregada que possibilite seu uso futuro ou ainda, 
a disposição destes materiais, com vistas à futura utilização da área, 
empregando princípios de engenharia para confiná-los ao menor volume 
possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, conforme 
especificações da norma técnica aplicável;

VI –  Beneficiamento de resíduos: é o ato de submeter os resíduos à operação 
que permite que sejam reutilizados ou a processos que tenham por 
objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como 
matéria-prima ou produto;

VII -  Capacidade de recebimento: capacidade máxima de recebimento de 
resíduos da construção civil, da área, do empreendimento ou atividade, 
a qual deverá ser informada levando-se em conta a capacidade de 
processamento dos equipamentos e sistemas instalados. A capacidade de 
recebimento deverá ser expressa necessariamente na unidade explicitada 
no texto descritivo do porte do empreendimento ou atividade;

VIII -  Controle de Transporte de Resíduos (CTR): documento emitido pelo 
transportador de resíduos da construção civil, que fornece informações 
sobre gerador, origem, quantidade e descrição dos resíduos e seu destino, 
conforme especificações das normas técnicas aplicáveis;  

IX -  CTR Social: documento para ser utilizado pelos coletores de resíduos da 
construção civil, que atuem no município, que sejam cadastrados como 
pequenos transportadores e utilizem de veículos de tração animal, para 
sistematização das informações sobre gerador, origem, quantidade e 
descrição dos resíduos e seu destino, conforme especificações das normas 
técnicas aplicáveis;

X -  Equipamentos de Coleta de Resíduos da Construção Civil: dispositivos 
utilizados para a coleta e posterior transporte de resíduos, tais como 
caçamba ou containers metálicas estacionárias, caçamba ou containers 
basculantes instaladas em veículos autopropelidos, carrocerias para carga 
seca e outros, incluídos os equipamentos utilizados no transporte do 
resultado de movimento de terra;

XI -  Geradores de Resíduos da Construção Civil: pessoas físicas ou 
jurídicas, públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis pelo 
imóvel, ou responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem 
os Resíduos definidos neste decreto; 

XII –  Grande Gerador: os geradores responsáveis por atividades que 
produzam a partir de 15 m3 (quinze metros cúbicos),ou 20 toneladas, dos 
resíduos definidos neste decreto, em uma única obra;

XIII –  Médio gerador: os geradores responsáveis por atividades que produzam 
entre 1 m3 (um metro cúbico), (ou 1,5 toneladas), e 15 m3 (quinze metros 
cúbicos), (ou 20 toneladas), dos resíduos definidos neste decreto, em uma 
única obra, dentro de um período de até 120 (cento e vinte) dias;

XIV -  Pequeno Gerador: os geradores responsáveis por atividades que 
produzam até 1 m3 (um metro cúbico), ou 1,5 toneladas, dos  resíduos 
definidos neste decreto, em uma única obra, dentro de um período de até 
120 (cento e vinte) dias;

XV -  Obras: todas as atividades de construção civil, tais como reforma, 
ampliação, demolição, movimentação de terra, dentre outras;

XVI -  Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil: 
instrumento para a implementação e coordenação de responsabilidade do 
Município, para a gestão dos resíduos da construção civil;

XVII -  Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil: instrumento integrante do Plano Integrado de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil que estabelece diretrizes técnicas e 
procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos 
geradores, em conformidade com os critérios técnicos do sistema de 
limpeza urbana local;

XVIII -  Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil: 
instrumento que estabelece  procedimentos necessários para o manejo 
e destinação ambientalmente adequados dos resíduos das atividades da 
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construção civil, conforme a regulamentação vigente.
XIX -  Ponto de Entrega para Pequenos Volumes: equipamento público 

denominado Ecoponto destinado ao recebimento de pequenos volumes 
de Resíduos da Construção Civil, gerados e entregues pelos munícipes, 
podendo ainda ser coletados e entregues por pequenos transportadores 
diretamente contratados pelos pequenos geradores, equipamentos esses 
que, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente, devem ser 
usados para a triagem de resíduos recebidos, posterior coleta diferenciada 
e remoção para adequada disposição. Devem atender às especificações 
das normas técnicas aplicáveis;

XX -  Receptores de Resíduos da Construção Civil: pessoas jurídicas, públicas 
ou privadas, operadoras de áreas ou empreendimentos, cuja função seja 
o recebimento e manejo adequado de Resíduos da Construção Civil em 
pontos de entrega, áreas de triagem, áreas de reciclagem e aterros, entre 
outras;

XXI -  Reservação de Resíduos: processo de disposição segregada de resíduos 
triados para reutilização ou reciclagem futura;

XXII -  Resíduos da Construção Civil: provenientes de construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes 
da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos 
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento 
asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 
chamados de entulhos de obras. Devem ser classificados, conforme o 
disposto na Resolução Conama nº 307, nas classes A, B, C e D;

XXIII -  Resíduos Domiciliares Recicláveis: resíduos provenientes de residências 
ou de qualquer outra atividade que gere resíduos com características 
domiciliares ou a estes equiparados, constituídos principalmente 
por embalagens e que podem ser submetidos a um processo de 
reaproveitamento;

XXIV -  Reutilização: é o processo de reaplicação de um resíduo, sem 
transformação do mesmo;
XXV -  Reciclagem: é o processo de reaproveitamento de um resíduo, após ter 

sido submetido à transformação;
XXVI -  Transportadores de Resíduos da Construção Civil: pessoas físicas 

ou jurídicas, conveniados e devidamente cadastradas na SEMMA que 
exercem a atividade de coleta e do transporte dos resíduos entre as fontes 
geradoras e as áreas de destinação.

CAPÍTULO III
DO PLANO INTEGRADO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 5º O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil é instrumento 
que regulamenta a implementação, a coordenação da responsabilidade do Município 
e de todos os geradores, na gestão dos resíduos da construção civil.

§ 1º O Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve conter, 
no mínimo:
I -  regras, diretrizes e ações relativas a áreas para recepção de pequenos, 

médios e grandes volumes de resíduos da construção civil;
II –  diretrizes relativas a informação, orientação e educação ambiental dos 

munícipes, promovidas com apoio das empresas de comercialização de 
materiais de construção, de construção civil, de engenharia e arquitetura, 
de transporte de materiais ou resíduos, associações civis e de classe, 
empresas de comunicação, órgãos e entidades públicas e outros;

III -  regras, diretrizes e ações de controle e fiscalização.
§ 2º A SEMMA poderá atualizar e aprimorar as ações previstas neste Plano Integrado de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil através de resoluções específicas.
§ 3º A SEPLAN deverá incluir, nos Alvarás de construção, ou outro documento 

autorizativo, a exigência dos geradores, públicos ou privados, em promover a 
correta gestão de seus resíduos da construção civil e a necessidade da apresentação 
de documentação idônea comprovando o descarte em áreas de recepção licenciadas 
pela SEMMA, para a expedição do Termo de Habite-se. 

CAPÍTULO IV
DO PROGRAMA MUNICIPAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL
Art. 6º O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, que 

é elaborado e implementado pelo Município, através da SEMMA, definindo as 

responsabilidades dos pequenos geradores, deverá adotar as seguintes diretrizes 
técnicas e procedimentos:
I –  São diretrizes técnicas: 

a) melhorar a limpeza e o saneamento ambiental urbano;
b) possibilitar o exercício dos direitos e definir as responsabilidades dos 

pequenos geradores de resíduos da construção civil, principalmente 
em relação ao transporte e descarte adequado dos resíduos gerados, 
fomentando a redução, a reutilização, a reciclagem e a correta 
destinação dos mesmos.

II –  São procedimentos básicos relacionados aos pequenos geradores: 
a) destinar seus resíduos, gratuitamente, nos Ecopontos administrados 

pela Prefeitura Municipal;
b) utilizar-se de pequenos transportadores movidos a tração animal, 

além dos veículos automotores de pequeno ou médio porte;
c) o uso de Controle de Transporte de Resíduos Social para comprovar 

seus descartes, quando se servir de pequenos transportadores 
movidos a tração animal;

d) o registro e recebimento, nos Ecopontos, de comprovante de 
descarte dos resíduos ali depositados.

CAPÍTULO V
DOS DEVERES DOS GERADORES

Seção I
Dos pequenos geradores

Art. 7º O Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
é integrado pelos pequenos geradores, responsáveis por atividade ou obra de 
construção civil, que produza até 1 m3 (um metro cúbico), ou 1,5 toneladas, dos  
resíduos definidos neste decreto, em uma única obra, dentro de um período de até 120 
(cento e vinte) dias. 

§ 1º Os resíduos, mencionados no caput deste artigo, previamente segregados, poderão 
ser encaminhados para os Ecopontos, ou para as áreas para recepção de grandes 
volumes.

§ 2º A segregação, coleta, o transporte e destinação dos resíduos mencionados no caput 
deste artigo serão de responsabilidade do gerador.

Seção II
Dos médios geradores

Art. 8º Os médios geradores, definidos no art.4º, inciso XIII, deste decreto, que realizem 
exclusivamente obras de reforma, estão dispensados da apresentação dos Projetos 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devendo, no entanto, utilizar e 
manter arquivados, por 12 (doze) meses, os documentos de Controle de Transporte 
de Resíduos -CTR de sua obra.

§ 1º Os médios geradores que promoverem construção ou demolição, que promovam 
ampliação ou redução na área construída do imóvel, devem declarar isto no CTR, 
para que a SEMMA proceda a devida comunicação a SEPLAN.

§ 2º É vedado aos médios geradores a utilização dos Ecopontos, devendo segregar seus 
resíduos no próprio canteiro de obras e encaminhá-los à rede de áreas receptoras de 
grandes volumes.

§ 3º O transporte dos resíduos da obra do médio gerador, somente pode ser realizado 
pelo próprio gerador ou por transportador devidamente conveniado, conforme art. 
39 e portando o Controle de Transporte de Resíduos – CTR, respeitadas as etapas 
anteriores e as normas técnicas vigentes para o transporte de resíduos.

§ 4º A responsabilidade pela segregação, coleta, transporte, destinação e disposição final 
do resíduo é do próprio gerador mencionado no caput.

Seção III
Dos grandes geradores

Art. 9º Os grandes geradores, definidos no art.4º inciso XII, deste decreto, cujos 
empreendimentos requeiram a expedição de alvará de aprovação e execução de 
edificação nova, de reforma ou reconstrução, de demolição e de muros de arrimos, 
perante a SEPLAN, nos termos da legislação municipal, devem elaborar e implementar 
Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, em conformidade com 
as diretrizes da Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2.002, estabelecendo 
os procedimentos específicos da obra para o manejo e destinação ambientalmente 
adequados dos resíduos.

Parágrafo único. A SEPLAN deverá incluir em suas diretrizes, para a emissão dos alvarás supracitados, 
o Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.
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Art.10  Os geradores de grandes volumes de resíduos da construção civil, públicos ou  
  privados, devem:

I -  especificar nos seus projetos, em conformidade com as diretrizes da 
legislação municipal, os procedimentos a serem tomados para a correta 
segregação, transporte e destinação de outros resíduos eventualmente 
gerados tais como os resíduos domiciliares, serviços de saúde, industriais 
ou de podas, provenientes de sanitários, ambulatórios, refeitórios, setores 
administrativos, garagem dos veículos, dos maquinários, e outras áreas, 
estruturas ou equipamentos porventura existentes para atender a obra, 
obedecidas as legislações e normas técnicas específicas;

II -  quando contratantes de serviços de transporte, triagem e destinação de 
resíduos, deverão especificar em seus Projetos de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil, os agentes responsáveis por estas etapas, 
definidos entre os agentes devidamente conveniadosjunto ao Poder 
Público;

III -  quando entes públicos, na impossibilidade de cumprimento do disposto 
no inciso II em decorrência de certame licitatório ainda não iniciado, 
deverão apresentar, junto aos Projetos de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, um Termo de Compromisso de Contratação de agente 
conveniadopara a execução dos serviços de transporte, e agente licenciado 
para a triagem e destinação de resíduos, em substituição temporária à sua 
identificação.

Parágrafo único. Os geradores especificados no caput poderão, a seu critério, substituir, a qualquer 
tempo, os agentes responsáveis pelos serviços de transporte, triagem e destinação de 
resíduos por outros, desde que legalmente habilitados junto ao Poder Público.

CAPÍTULO VI
DOS PROJETOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Art. 11 O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, que é 
elaborado e implementado pelos geradores definidos em lei deverá adotar, no 
mínimo, as seguintes diretrizes técnicas:
I -  Deve permanecer exposto e disponível, em local de fácil acesso, em 

todos os canteiros de obras, para monitoramento e fiscalização de seu 
cumprimento, ao longo de todas as etapas da obra;

II -  O controle do transporte de resíduos é parte integrante do Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;

III -  Os médios geradores ficam isentos da elaboração do PGRCC, desde 
que comprovem, por meio do controle de transporte de resíduos ou 
comprovante emitido por área de recepção licenciada, que realizaram 
o descarte ambientalmente adequado dos resíduos gerados, devendo 
manter tais comprovantes por período, mínimo de 12 (doze) meses ou até 
a conclusão da reforma. 

Parágrafo único. O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deve conter, no 
mínimo, as informações presentes no modelo constante do Anexo II, integrante deste 
Decreto.

Art. 12 Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem apresentar a 
caracterização dos resíduos e os procedimentos a adotar para sua minimização e para 
o manejo correto nas etapas de triagem, acondicionamento, transporte e destinação.

Parágrafo único. Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem contemplar  
  as seguintes etapas:

I -  caracterização - etapa em que o gerador deve identificar e quantificar os 
resíduos de construção e demolição gerados no empreendimento;

II -  triagem - deve ser realizada preferencialmente pelo gerador, na origem, 
ou ser realizada nas áreas de destinação licenciadas, respeitadas as classes 
de resíduos estabelecidas em legislação específica;

III -  acondicionamento - o gerador deve garantir o acondicionamento adequado 
dos resíduos desde a geração até a etapa de transporte, assegurando, em 
todos os casos possíveis, as condições de reutilização e de reciclagem;

IV -  transporte - deve ser realizado pelo próprio gerador ou por transportador 
devidamente conveniado e cadastrado pelo Poder Público, respeitadas 
as etapas anteriores e as normas técnicas vigentes para o transporte de 
resíduos;

V -  destinação - deve ser prevista e realizada em áreas de destinação 
licenciadas e estar documentada nos Controles de Transporte de Resíduos, 
de acordo com o disposto no Capítulo VII, Seção II, deste Decreto.

Art. 13 Os Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil com atividades 
de demolição devem incluir a identificação dos componentes da construção e sua 

posterior desmontagem seletiva, respeitadas as classes estabelecidas pela Resolução 
CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2.002, visando:
I -  a minimização dos resíduos a serem gerados;
II -  a potencialização das condições de reutilização e reciclagem de cada uma 

das classes de resíduos segregados;
III -  e a sua correta destinação.

Art.14  Toda obra submetida à licitação pública deve:
I –  Apresentar, para a assinatura do contrato, comprovação da regularidade 

dos agentes responsáveis pelas atividades de transporte, triagem e 
destinação de resíduos, definidos entre os legalmente habilitados pelo 
Poder Público;

II -  Manter registros e comprovantes do transporte e destinação corretos dos 
resíduos sob sua responsabilidade.

Art. 15 O Poder Executivo deve regulamentar os procedimentos de análise dos Projetos de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil para as obras públicas e privadas.

§ 1º Os responsáveis por empreendimentos e atividades não enquadradas na legislação 
como objeto de licenciamento ambiental, deverão encaminhar a SEMMA o projeto 
citado no caput, na ocasião da solicitação do alvará de aprovação e execução de 
edificação nova, de reforma ou reconstrução, de demolição e de muros de arrimos.

§ 2º O Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil será submetido à 
análise da equipe técnica da SEMMA.

Art. 16 A implementação do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
pelos geradores pode ser realizada mediante a contratação de serviços de terceiros, 
desde que discriminadas as responsabilidades das partes.

§ 1º A contratação dos serviços de triagem, transporte ou destinação de resíduos da 
construção civil deve ser documentado entre as partes, devendo cada uma delas 
manter cópia arquivada, por no mínimo 05 (cinco) anos, para controle e fiscalização

§ 2º Todos os executores contratados para a realização das etapas previstas no Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil devem estar legalmente habilitados 
junto aos órgãos públicos competentes.

Art. 17 A Prefeitura Municipal de Bauru deverá, através de seu departamento responsável 
pela Informática, e sob orientação da SEMMA, publicar e manter para acesso 
público em sua página na rede mundial de computadores, no mínimo as seguintes 
informações: 
I –  tabela com as definições das classes de geradores vigentes no município e 

suas respectivas responsabilidades;
II -  o cadastro válido e atualizado dos transportadores devidamente 

conveniados para atuar no município;
III –  o cadastro válido e atualizado das áreas licenciadas, para reutilização, 

reciclagem ou disposição dos resíduos da Construção Civil no município, 
nominando seus respectivos responsáveis e meios de contato;

IV –  as infrações e suas respectivas penalidades;
V –  como denunciar problemas relacionados a má gestão dos resíduos da 

construção civil  no município.
Art. 18 A emissão de Habite-se ou Certidão de Construção para os empreendimentos dos 

geradores de grandes volumes de resíduos de construção civil ficará condicionado, 
após conclusão da obra, à apresentação de documentos comprobatórios do transporte 
e destinação correta dos resíduos.

Art. 19 Os executores de obra, submetidos a contratos com qualquer órgão, entidade ou 
autarquia do Poder Público, devem comprovar durante a execução do contrato, e no 
seu término, o cumprimento das responsabilidades ora regulamentadas e definidas 
no Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, incluindo cópia dos 
documentos de Controle de Transporte de Resíduos devidamente preenchidos, para 
possibilitar a comprovação da destinação final dos resíduos.

Parágrafo único. Entre as responsabilidades previstas no caput deve dar-se especial atenção àquelas 
relativas à correta triagem no próprio canteiro de obras, transporte, destinação e 
disposição final dos resíduos gerados.

CAPÍTULO VII
ÁREA DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Seção I
Pontos de entrega para pequenos volumes

Art. 20 Os Ecopontos integram o Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 
Construção Civil, sendo definidas nesta lei:
I -  sua qualificação como serviço público de coleta;
II -  sua implantação e operacionalização adequada são responsabilidade da 

SEMMA.
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§ 1º Para a instalação dos Ecopontos devem ser ocupadas áreas públicas ou áreas 
viabilizadas pelo Poder Público Municipal.

§ 2º Os Ecopontos devem ser implantados pelo Poder Público Municipal, de modo a 
atender a sua sustentabilidade técnica, ambiental e econômica, observada a legislação 
pertinente ao uso e ocupação do solo.

§ 3º A quantidade e a localização dos Ecopontos devem ser definidos pela SEMMA, 
visando garantir soluções eficazes de captação e destinação dos resíduos da 
construção civil, combatendo o descarte indevido dos mesmos.

Art. 21 Os Ecopontos podem receber resíduos da construção civil exclusivamente dos 
pequenos geradores, descartes de resíduos de construção, reforma e demolição, 
previamente triados, garantindo posterior transbordo e destinação adequada dos 
diversos componentes.

Art. 22 É vedado aos Ecopontos receber a descarte de resíduos domiciliares não-inertes, 
oriundos do preparo de alimentos; resíduos industriais ou resíduos dos serviços de 
saúde.

Art. 23 Nos ecopontos, os resíduos da construção civil, identificados na Resolução Conama 
307, como sendo Classe B, devem ser segregados de forma a facilitar sua coleta para 
reuso ou reciclagem.

Art. 24 As ações de educação ambiental, de controle e fiscalização, necessárias ao bom 
funcionamento dos Ecopontos, fazem parte do Programa Municipal de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil.

Parágrafo único. Caberá a SEMMA a coordenação das ações previstas no caput. 
Art. 25 Para a implantação, e operação, dos Ecopontos devem ser atendidas as seguintes 

condições:
I -  isolamento da área: deve dar-se mediante instalação de portão, cercamento 

do perímetro e, sempre que possível, implantação de cerca viva;
II -  preparação de locais para disposição diferenciada dos resíduos: o 

equipamento deve contar com áreas específicas, fisicamente isoladas, que 
possibilitem a disposição, em separado, de resíduos de características e 
densidades diversas, bem como área coberta para acomodar resíduos da 
classe D;

III –  infraestrutura: no mínimo 4 (quatro) caçamba ou containers, escritório e 
banheiro;

IV -  identificação do Ecoponto e dos resíduos que podem ser recebidos: o 
local deve ser sinalizado com placa de identificação visível, junto à sua 
entrada, na qual devem constar, também, os tipos de resíduos recebíveis e 
os proibidos;

V –  controle dos resíduos recebidos: a SEMMA deve adotar procedimentos 
para controlar a quantidade de resíduos recebidos mensalmente em cada 
um dos Ecopontos;

VI –  controle dos resíduos retirados: a mencionada Secretaria deve implementar 
procedimentos para o controle da quantidade e o destino dos diversos 
tipos de resíduos triados e retirados do local. 

Art. 26  A operação dos Ecopontos deve obedecer às seguintes condições gerais:
I -  Todos os Ecopontos deverão receber resíduos da construção civil;
II –  Os Ecopontos poderão receber, conforme vier a ser estipulado pela 

SEMMA, diferentes qualidades e quantidades de outros tipos resíduos, 
III -  os resíduos, ao serem descarregados, devem ser integralmente triados 

pelo depositante;
III -  os resíduos devem ser acondicionados separadamente nos locais 

estabelecidos;
IV -  o acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados 

temporariamente deve ser efetuado de modo a impedir a proliferação de 
vetores;

V -  a remoção de resíduos dos Ecopontos deve ocorrer com periodicidade 
tal que impeça o acúmulo e deve ocorrer de acordo com normas técnicas 
vigentes para o transporte dos mesmos.

Seção II
Áreas receptoras de grandes volumes

Art. 27 A implantação e operação das áreas para recepção de grandes volumes, deve ocorrer 
em plena obediência as normas legais pertinentes e as deliberações emanadas dos 
órgãos competentes.

Art. 28   As áreas receptoras de grandes volumes estão representadas por:
I -  Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil (ATT);
II -  Áreas de Reciclagem;
III -  e Aterros de Resíduos da Construção Civil;

IV –  áreas de melhoria, conforme previsto no art.1º, parágrafo segundo da Lei 
Municipal n° 5.852, de 23 de dezembro de 2.009.

Art. 29 Os empreendedores interessados na implantação de Área de Transbordo e Triagem 
de Resíduos da Construção Civil devem seguir resoluções publicadas pela SEMMA 
em Diário Oficial local e normas técnicas aplicáveis.

Art. 30 Os resíduos recebidos nas Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção 
Civil, conforme o Controle de Transporte de Resíduos a que se refere o Anexo I, 
integrante deste Decreto, devem ser controlados cumulativamente quanto:
I -  a procedência;
II -  a quantidade;
III -  a classificação e identificação do resíduo.

Parágrafo único. Mensalmente, o responsável pela Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil deve apresentar a SEMMA, em formato impresso e digital e até o 
5º dia útil do mês seguinte, relatórios contendo:
I –  classificação e quantidade de resíduos recebidos no respectivo mês;
II -  quantidade dos diversos tipos de resíduos triados e destino, com os 

respectivos comprovantes;
III -  relação de geradores e transportadores no mês vigente.

Art. 31 A operação das Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil 
deve estar em conformidade com a norma técnica aplicável, notadamente em relação 
às seguintes condições gerais:
I -  a unidade deve receber apenas resíduos da construção civil;
II -  só devem ser aceitas expedições de veículos com a devida cobertura dos 

resíduos neles acondicionados;
III -  os resíduos descarregados na Área de Transbordo e Triagem de Resíduos 

da Construção Civil devem:
a) estar acompanhados do respectivo Controle de Transporte de 

Resíduos, fornecido pelo transportador, em conformidade com o 
Anexo I, integrante deste Decreto;

b) ser integralmente triados, evitando-se o acúmulo de material não 
triado;

IV -  os resíduos devem ser classificados pela sua natureza e acondicionados 
em locais adequados e diferenciados;

V -  o acondicionamento dos materiais descarregados ou armazenados 
temporariamente deve impedir o acúmulo de água;

VI -  os rejeitos que eventualmente estejam na massa de resíduos recebidos 
devem ter destino adequado;

VII -  a remoção de resíduos da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da 
Construção Civil deve estar acompanhada pelo respectivo Controle de 
Transporte de Resíduos, conforme Anexo I, emitido em 4 (quatro) vias.

Art. 32 Os resíduos da construção civil designados como classe A pela legislação federal 
específica, excluídos os produtos à base de amianto, devem ser:
I -  reutilizados;
II -  reciclados na forma de agregados;
III -  ou encaminhados aos Aterros de Resíduos da Construção Civil.

Parágrafo único. Os demais tipos de resíduos da construção civil (classes B, C e D) devem, obedecidas 
as normas brasileiras específicas, serem encaminhados:
I -  à reutilização;
II -  à reciclagem;
III -  à armazenagem;
IV -  ou a aterros adequados.

Art. 33 A limpeza das vias, em decorrência do tráfego de cargas de resíduos nos acessos e 
no entorno da Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil, é de 
responsabilidade do receptor.

Parágrafo único. A obrigação prevista no caput deve constar do respectivo projeto, sujeitando-se o 
receptor de resíduos, quando em desacordo, às sanções legais aplicáveis.

Art. 34 A transformação dos materiais triados somente pode ser realizada na própria 
Área de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil se a área possuir 
licenciamento específico para essa atividade.

Art. 35 Os resíduos da construção civil oriundos de eventos de grande porte (grandes 
demolições e escavações, calamidades e outros), após consulta a SEMMA podem 
ser encaminhados diretamente para as áreas receptoras de grandes volumes 
correspondentes, para:
I -  triagem;
II -  reutilização;
III -  reservação segregada e futura utilização;
IV -  ou para constituição de espaços com utilidade urbana definida em projeto
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próprio.
Art. 36 Os responsáveis por Áreas de Reciclagem e por Aterros de Resíduos da Construção 

Civil devem seguir as diretrizes:
I -  definidas nos processos de licenciamento pelos órgãos ambientais 
competentes;
II -  estabelecidas nas normas técnicas brasileiras aplicáveis.

Art. 37 As Áreas de Transbordo e Triagem Públicas, Áreas de Reciclagem Públicas e 
Aterros de Resíduos da Construção Civil Públicos, destinadas à recepção de resíduos 
da construção civil oriundos de ações públicas de limpeza, devem seguir todas as 
diretrizes definidas neste Decreto e normas técnicas aplicáveis.

CAPÍTULO VIII
DAS RESPONSABILIDADES

Seção I
Da disciplina dos geradores

Art. 38 Os Geradores de Resíduos da Construção Civil devem ser fiscalizados e 
responsabilizados pelo uso incorreto dos equipamentos disponibilizados para a 
captação disciplinada dos resíduos da construção civil gerados.

§ 1º Os pequenos volumes de Resíduos da Construção Civil, limitados ao volume de 1 m3 
(um metro cúbico) ou 1,5 toneladas dos resíduos definidos neste decreto, podem ser 
destinados à rede de Ecopontos, onde os depositantes devem ser responsáveis por sua 
disposição diferenciada.

§ 2º Os médios e grandes volumes de Resíduos da Construção Civil, superiores ao 
volume de 1 m3 (um metro cúbico) ou 1,5 toneladas dos resíduos definidos neste 
decreto, devem ser destinados à rede de Áreas para Recepção de Grandes Volumes, 
onde devem ser objeto de triagem e destinação adequada.

§ 3º Os geradores citados no caput só podem utilizar caçamba ou containers metálicas 
estacionárias e outros equipamentos de coleta para a disposição exclusivamente 
de resíduos da construção civil, quando forem encaminhados às respectivas áreas 
receptoras.

§ 4º Os resíduos depositados não poderão ultrapassar os limites das dimensões das 
caçamba ou containers ou outros equipamentos de coleta, não podendo, assim, haver 
projeções externas, conforme Lei Municipal nº 3.982, de 12 de dezembro de 1.995.

§ 5º Os geradores podem transportar seus próprios resíduos e, quando usuários de serviços 
de transporte, ficam obrigados a utilizar exclusivamente os serviços de remoção de 
transportadores conveniados junto ao Poder Público Municipal.

Seção II
Da disciplina dos transportadores

Art. 39 Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil, reconhecidos como ação 
privada de coleta de resíduos urbanos, submetida às diretrizes e à ação gestora do 
Poder Público Municipal de Bauru, devendo constar de cadastro sistematizado 
pela SEMMA, conforme art. 51, e subordinados ao determinado no art. 95 da Lei 
Municipal nº 4.362, de 12 de janeiro de 1.999 que disciplina o Código Ambiental do 
Município.

§ 1º As caçambas ou containers cuja sinalização de conteúdo as identificar como sendo 
para a coleta de Resíduos da Construção Civil devem obedecer normas específicas e, 
para serem encaminhadas para as áreas de recepção de resíduos da construção civil 
e não podem conter resíduos de outra origem, devendo o gerador que requisitar tais 
equipamentos promover a segregação dos resíduos em sua origem, sendo-lhe vedado 
utilizar – ou permitir - que tais equipamentos sejam utilizados como coletores de lixo 
doméstico.

§ 2º Estando sinalizadas para transporte de resíduos da construção civil, caso ocorra o 
transporte indevido de resíduos de outra origem, que não da construção civil, tanto o 
gerador quanto o transportador podem ser responsabilizados por culpa concorrente e 
penalizados conforme estabelece este decreto.

§ 3º Caçambas ou containers, ou outros meios de transporte, utilizadas para descarte 
ou coleta de madeiras, ou demais resíduos Classe B, devem ser destinados 
prioritariamente para empreendimentos que possibilitem o reuso ou reciclagem 
destes, em local devidamente licenciado.

§ 4º Os resíduos Classe D são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção, 
tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e 
outros e devem ser destinados adequadamente de acordo com as legislações vigentes.

§ 5º  É vedado aos transportadores:
I -  sujar as vias públicas durante a operação com os equipamentos de coleta 

de resíduos;

II -  fazer o deslocamento de resíduos sem o respectivo documento de Controle 
de Transporte de Resíduos (CTR) quando transportarem mais de 1 m3 (um 
metro cúbico) ou 1,5 toneladas, de resíduos da construção civil;

III -  fazer o deslocamento de resíduos no horário entre às 20:00h e às 6:00h, 
sem a devida autorização especial para transporte noturno a ser solicitada 
com antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, de maneira fundamentada, 
junto a SEMMA;

IV –  retirar do gerador e transportar as caçambas ou containers para a coleta de 
resíduos da construção civil quando estiverem preenchidas com volume 
superior ao limite permitido ou com resíduos indevidos, de tal forma que 
impossibilite sua segregação.

§ 6º  Os transportadores de resíduos da construção civil ficam obrigados a:
I -  fornecer aos geradores atendidos, o documento de Controle de Transporte 

de Resíduos (CTR) e identificando a correta destinação dada aos resíduos 
coletados;

II -  utilizar dispositivos de cobertura de carga em caçamba ou containers 
metálicas estacionárias ou outros equipamentos de coleta, durante o 
transporte dos resíduos;

III -  fornecer documento simplificado de orientação aos geradores, usuários 
de seus equipamentos, quando operarem com caçambas ou containers 
metálicas estacionárias, ou outros tipos de dispositivos, e veículos 
automotores, conforme o disposto no item 6 do Anexo I a este Decreto. 
Este documento deve orientar, no mínimo, sobre: 
a) os tipos de resíduos que podem ser descartados nas caçamba 

ou containers, para transporte e destinação correta,
b) instruções sobre posicionamento da caçamba ou container e 

volume a ser respeitado;
c) instruções sobre o preenchimento dos CTR – Controle de 

Transporte de Resíduos;
d) tipos de resíduos admissíveis nas caçambas ou containers;
e) prazo de utilização da caçamba ou container;
f) proibição de contratar os serviços de transportadores não 

conveniados;
g) penalidades previstas em lei e outras instruções que julgue 

necessárias.
IV -  Usar equipamentos devidamente identificados com numeração, 

capacidade (em metros cúbicos) e tipo de resíduo a ser transportado, 
contemplando também quesitos exigidos na Lei Municipal nº 3.982, de 
12 de dezembro de 1.995.

§ 7º A presença de transportadores irregulares, e a utilização irregular das áreas de 
destinação ou dos equipamentos de coleta devem ser coibidas pelas ações de 
fiscalização.

Art. 40 Os Transportadores de Resíduos da Construção Civil deverão ser conveniados para 
constar no cadastro específico na SEMMA, cabendo-lhes a atender as seguintes 
obrigações, sob pena de suspensão ou cassação cadastral, em caso de falta ou 
reincidência no descumprimento das obrigações do transportador, conforme 
aplicação das penalidades definidas neste Decreto.

§ 1º Submeter à SEMMA, no ato do cadastramento e anualmente no mês de dezembro, 
a relação detalhada de seus equipamentos, veículos e maquinários, de coleta e 
transporte de resíduos da construção civil, tais como caminhões, caçamba ou 
containers, pás carregadeiras e outros.

§ 2º Obter, junto a SEMMA, o número de identificação e controle de cada caçamba ou 
container que a empresa utilizar, bem como manter esta identificação visível, em 
conformidade com o prescrito no anexo IV deste decreto. 

§ 3º As caçambas ou containers deverão indicar – ao lado de seu número de identificação 
– sua capacidade de transporte, indicando a mesma em metros cúbicos.

§ 4º O pequeno transportador, fica obrigado a, quando adentrar em área de recepção 
de resíduos, apresentar documento oficial de identificação pessoal, com foto, bem 
como, quando operar rotineiramente com veículos movidos a tração animal ele fica 
obrigado a conveniar-se para obter a devida autorização para transportar junto a 
SEMMA, para constar do cadastro de pequenos transportadores, bem como adotar 
o uso do CTR Social (anexo V) e deixar cópia deste com o pequeno gerador que 
contratar seus serviços. 

§ 5º Os pequenos veículos automotores particulares, serão aceitos para descartar nos 
Ecopontos quando provenientes de pequenos geradores, desde que atuem eventual e 
esporadicamente. 

§ 6º Quando um veículo, pessoa física ou jurídica, descartar com regularidade superior a 
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um descarte dentro do período de 120 (cento e vinte) dias, ele será identificado como 
transportador de resíduos da construção civil e, para continuar a exercer a atividade 
deverá obter conveniar-se para obter a devida autorização e constar do cadastro de 
transportadores da SEMMA, ficando proibido de descartar nos Ecopontos.

Seção III
Da disciplina dos receptores

Art. 41 Os receptores de resíduos da construção civil devem promover o manejo dos resíduos 
nas Áreas para Recepção de Grandes Volumes, definindo-se:

§ 1º  São Áreas para Recepção de Grandes Volumes:
I -  Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil;
II -  Áreas de Reciclagem;
III -  Aterros de Resíduos da Construção Civil;
IV –  Áreas de melhoria, conforme identificadas no art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 

Municipal n° 5.852, de 23 de dezembro de 2.009.
§ 2° Os operadores, públicos ou privados, das áreas referidas no §1° devem receber, 

obedecidas as diretrizes do seu licenciamento, atendendo sua capacidade de 
recebimento, os resíduos oriundos de geradores ou transportadores de Resíduos da 
Construção Civil.

§ 3º Os Resíduos da Construção Civil recebidos nas áreas elencadas no § 1º devem ser 
previamente triados e as diferentes classes de resíduos devem receber a destinação 
definida em legislação específica, priorizando-se sua reutilização ou reciclagem.

§ 4º  Não são admitidas nas áreas citadas no § 1º a descarga de:
I -  resíduos de transportadores que não estejam devidamente conveniados 

com o Poder Público Municipal;
II -  resíduos domiciliares não-inertes, resíduos industriais e resíduos dos 

serviços de saúde.
Art. 42 O Poder Público Municipal, por meio da SEMMA, deve criar procedimento de 

registro e licenciamento para que proprietários de áreas de até 1.000 m2 (mil metros 
quadrados), volume total igual ou inferior a 1000 m3 (mil metros cúbicos), que 
necessitem de regularização topográfica, sem fins de edificação, possam executá-la 
com resíduos Classe A, obedecidas as normas técnicas aplicáveis.

Parágrafo único. As áreas a serem regularizadas, citadas no caput:
I -  devem receber resíduos previamente triados, dispondo-se neles 

exclusivamente os Resíduos da Construção Civil de natureza mineral, 
designados como classe A pela Resolução CONAMA nº 307, de 05 de 
julho de 2.002;

II –  é expressamente proibido o recebimento de resíduos de construção 
provenientes de outros municípios, excetuando-se o caso em que os 
responsáveis pela área a ser regularizada sejam, comprovadamente, os 
geradores dos resíduos dispostos.

CAPÍTULO IX
DOS PROCEDIMENTOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 43 Para o licenciamento ambiental de áreas de beneficiamento ou e de disposição final 
de resíduos da construção civil, deverão ser observadas as seguintes diretrizes:
I -  O atendimento às exigências dos órgãos ambientais competentes;

II –  Legislação, Resolução ou norma técnica aplicável.
Art. 44 Os procedimentos para o licenciamento Ambiental de Áreas de Triagem e Transbordo, 

junto ao Município deverão seguir as seguintes etapas:
I -  O cadastro ambiental de áreas de triagem e transbordo deverá ser 
realizado junto à SEMMA.
II –  Para o cadastro o requerente deverá apresentar:

a) RG, CPF ou CNPJ do solicitante;
b) Requerimento devidamente preenchido;
c) Projeto do empreendimento contendo os requisitos estabelecidos 

em norma técnica aplicável.

CAPÍTULO X
DA DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS

Art. 45 Caberá aos geradores e aos transportadores, o destino adequado dos resíduos da 
construção civil, que deverão estar segregados conforme disposto neste regulamento 
e serem encaminhados para: 
I -  Áreas de Transbordo e Triagem de Resíduos da Construção Civil (ATT);
II -  Áreas de Reciclagem;
III -  Aterros de Resíduos da Construção Civil.

IV –  Áreas de melhoria, conforme identificadas no art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 
Municipal n° 5.852, de 23 de dezembro de 2.009

§ 1º  Nos locais referidos no caput, os resíduos devem:
I -  ser armazenados separadamente;
II -  ser objeto de transbordo, se necessário;
III -  visar sua reutilização, reciclagem ou reservação segregada;
IV -  seguir as especificações das normas técnicas aplicáveis.

§ 2º As áreas de melhoria, conforme identificadas no art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 
Municipal n° 5.852 de 23 de dezembro de 2.009, podem armazenar exclusivamente 
resíduos reutilizados, da classe A.

Art. 46 Os Resíduos da Construção Civil devem ser integralmente triados por seus 
geradores, ou nas áreas receptoras, ou pelos transportadores de pequenos volumes 
quando do descarte nos ecopontos, segundo a classificação definida pelas Resoluções 
CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2.002 e CONAMA nº 431, de 24 de maio de 
2.011, em classes A, B, C e D e devem receber a destinação prevista nestas e em 
normas técnicas aplicáveis.

§ 1º Os Resíduos da Construção Civil de natureza mineral, designados como classe A pela 
Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2.002, devem ser prioritariamente 
reutilizados ou reciclados, salvo se inviáveis estas operações, situação em que devem 
ser conduzidos a Aterros de Resíduos da Construção Civil licenciados.

§ 2º Nos casos de reutilização dos resíduos da Construção Civil de natureza mineral, 
designados como classe A pela Resolução CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2.002, 
estes devem prioritariamente ser destinados as áreas de melhoria, identificadas no art. 
1º, parágrafo 2º, da Lei Municipal n° 5.852, de 23 de dezembro de 2.009.

§ 3º Os resíduos Classe B deverão ser reutilizados, reciclados, ou ainda armazenados, 
podendo ser destinados à coleta seletiva municipal ou ao aterro adequado.

§ 4º Os resíduos Classe C deverão ser encaminhados para disposição final adequada, 
conforme legislação e normas técnicas aplicáveis.

§ 5º Fica proibido o recebimento de resíduos Classe D nas áreas receptoras de resíduos 
da construção civil, devendo os mesmos ser encaminhados e transportados de acordo 
com legislação vigente.

Art. 47 É terminantemente proibida a disposição de resíduos da construção civil em áreas 
não licenciadas, sendo os infratores sujeitos às penalidades previstas no Capítulo XV.

CAPÍTULO XI
DA REUTILIZAÇÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DO USO DE AGREGADOS 

RECICLADOS EM OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Art.48 Em conformidade com o estabelecido no Art. 1º, § 2º, da Lei nº 5.852, de 23 de 

dezembro de 2.009, ficam definidas as condições para reutilização dos resíduos da 
construção civil e do uso de agregados reciclados, ou dos produtos que os contenham, 
na execução das obras e serviços listados a seguir:
I -  a Prefeitura Municipal de Bauru utilizará tal material: 

a) em melhorias de estradas rurais, 
b) em melhorias de erosões urbanas, 
c) em outros usos nobres do material.

II –  O uso de agregados reciclados, ou de produtos que os contenham, deve 
ocorrer: 
a) na execução de sistemas de drenagem urbana ou suas partes, em 

substituição aos agregados convencionais utilizados a granel em 
lastros, nivelamentos de fundos de vala, drenos ou massas;

b) na execução de obras sem função estrutural como muros, passeios, 
contrapisos, enchimentos, alvenarias etc.;

c) na preparação de concreto sem função estrutural para produção de 
artefatos como blocos de vedação, tijolos, meio-fio (guias), sarjetas, 
canaletas, briquetes, mourões, placas de muro etc.;

d) na execução de revestimento primário (cascalhamento) ou camadas 
de reforço de subleito, sub-base e base de pavimentação em 
estacionamentos e vias públicas, em substituição aos agregados 
convencionais utilizados a granel;

e) na execução de serviços internos de aterros sanitários, desde que 
apresentados na forma mencionada no caput. 

§ 1º O uso destes materiais deve dar-se tanto em obras contratadas como em obras 
executadas pela Administração Pública Direta ou Indireta.

§ 2º Podem ser dispensadas desta exigência as obras de caráter emergencial ou contratadas 
com dispensa de licitação em períodos de calamidade, observado o disposto na 
legislação vigente, em especial a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.

§ 3º Há dispensa desta exigência no caso de inexistência de oferta de agregados reciclados, 



8 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 01 DE NOVEMBRO DE 2.011

por produtor instalado no município ou em raio de até 30 km (trinta quilômetros) do 
local da obra.

§ 4º As dispensas de que tratam os §§ 2º e 3º devem ser atestadas pelo dirigente do órgão 
municipal executante ou contratante e pelo órgão ambiental municipal.

§ 5º A aquisição de materiais e a execução dos serviços com agregado reciclado devem 
ser feitas com obediência às normas técnicas aplicáveis.

§ 6º Na seleção do material para reutilização ou na aquisição de materiais e a execução 
dos serviços com agregados reciclados deve-se privilegiar aqueles em cuja produção 
haja participação de organizações associativas e sociais, com apoio a inclusão social 
e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. 

§ 7º As disposições deste artigo ficam condicionadas à existência de preços inferiores 
para os agregados reciclados, em relação aos agregados naturais, e sujeitas aos 
termos da legislação que rege os contratos e licitações públicas.

CAPÍTULO XII
DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 49 A SEMMA é responsável pela fiscalização e coordenação das ações previstas no 
Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

Parágrafo único. A SEMMA deve:
I -  realizar o controle dos agentes envolvidos na gestão dos resíduos da 

construção civil por meio dos processos de cadastro e fiscalização;
II -  realizar reuniões quando necessário com representantes dos agentes 

geradores, transportadores e receptores de resíduos, visando o 
compartilhamento de informações para a sua gestão adequada.

Art. 50 Cabe a SEMMA, no âmbito de sua competência, o cumprimento das normas 
estabelecidas neste Decreto e aplicação de sanções por eventual inobservância.

Parágrafo único. Ocorrendo inobservâncias cuja competência para fiscalizar ou punir seja de outra 
secretaria ou órgão, deverá a SEMMA requisitar a presença de fiscal, ou autoridade, 
competente no local ou oficiar ao mesmo sobre os fatos.

Art. 51 Os procedimentos administrativos deste Decreto serão regulamentados através de 
resoluções da SEMMA, publicadas no Diário Oficial do Município.

Art. 52  No cumprimento da fiscalização, a SEMMA deve:
I -  inspecionar os geradores, transportadores e receptores de Resíduos da 

Construção Civil quanto às normas deste Decreto;
II -  vistoriar obras de construção civil, documentos relativos a gestão dos 

resíduos,  o transporte de resíduos da construção civil, equipamentos 
acondicionadores de resíduos e locais onde ocorra descarte;

III -  expedir autos de constatação, notificação, advertência, multa, cassação da 
licença e/ou convênio, ou outros, conforme a gravidade de cada caso;

IV -  enviar aos órgãos competentes, os autos que não tenham sido pagos, para 
fins de inscrição na Dívida Ativa;

V -  oficiar aos órgãos competentes eventuais irregularidades constatadas que 
não sejam de sua competência.

Art. 53 Quando julgado necessário por agente designado pela SEMMA, o mesmo poderá 
solicitar, através de advertência, informações ou documentos.

CAPÍTULO XIII
DOS INCENTIVOS

Art. 54 O Município de Bauru estabelecerá mecanismos de incentivos para a redução na 
geração de resíduos, para a reutilização de resíduos, para a destinação dos resíduos 
para a reciclagem e para a utilização de agregados reciclados nas obras particulares, 
bem como de reconhecimento às pessoas físicas ou jurídicas que contribuírem para 
a implantação ou adotarem práticas adequadas para o gerenciamento dos resíduos da 
construção civil.

CAPÍTULO XIV
DAS AÇÕES EDUCATIVAS

Art. 55 O Município em parceria com os demais agentes envolvidos deverá elaborar 
materiais instrucionais e informativos sobre o Plano Integrado de Gerenciamento 
dos Resíduos da Construção Civil de Bauru, bem como relativos a informação, 
orientação e educação ambiental relacionadas aos resíduos da Construção Civil.

§ 1º As Secretarias Municipais de Educação e de Saúde devem anualmente desenvolver 
campanhas de educação ambiental relacionadas aos resíduos da construção civil, 
visando contribuir para a que o indivíduo e a coletividade construam valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a correta gestão 
dos resíduos, visando a conservação do meio ambiente, essencial à sadia qualidade 
de vida e sua sustentabilidade.

§ 2º As Secretarias Municipais de Obras, de Planejamento, das Administrações Regionais, 
bem como o DAE – Departamento de Água e Esgoto de Bauru, a EMDURB – 
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru e a FUNPREV 
– Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru, 
devem, anualmente, desenvolver atividades de educação ambiental relacionadas 
aos resíduos da construção civil, visando contribuir para a que seus funcionários 
construam e apliquem em suas funções e operações, valores sociais, conhecimentos, 
habilidades, atitudes e competências voltadas para a correta gestão dos resíduos da 
construção civil.

§ 3º Os materiais instrucionais mencionados no caput e parágrafo primeiro deste artigo 
deverão ser disponibilizados em meios de comunicação e locais acessíveis à 
coletividade, em especial em locais vinculados ao ramo da construção civil, bem 
como aqueles de significativa abrangência, como instituições públicas, universidades, 
associações, igrejas, sindicatos, conselhos, entre outros.

CAPÍTULO XV
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES

Seção I
Disposições gerais

Art. 56 Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, praticada a título de dolo 
ou culpa, que viole as disposições estabelecidas neste Decreto, conforme estabelecido 
no Anexo III, e nas normas dele decorrentes.

Art. 57  Por transgressão do disposto neste Decreto e nas normas dele decorrentes,  
  consideram-se infratores:

I –  o gerador, 
II -  o transportador;
III –  o receptor.

Art. 58 Considera-se reincidência o cometimento de nova infração dentre as tipificadas neste 
Decreto, ou em normas dele decorrentes, dentro do prazo de doze meses após a data 
de aplicação de penalidade por infração anterior.

Art. 59 No caso de os efeitos da infração terem sido sanados pelo Poder Público, o infrator 
deverá ressarcir os custos incorridos, em dinheiro, ou, a critério da autoridade 
administrativa em atividades de melhoria ou recuperação ambiental.

Seção II
Do procedimento administrativo

Art. 60 A fiscalização do cumprimento das disposições deste Decreto e das normas dele 
decorrentes será realizada pelos agentes de proteção ambiental e pelos demais 
servidores públicos para tal fim designados. 

Art. 61  Consideram-se para os fins deste capítulo os seguintes conceitos:
I -  advertência: é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade 

sob pena de imposição de outras sanções;
II -  auto de constatação: registra a irregularidade constatada no ato da 

fiscalização, atestando o descumprimento preterido ou iminente da norma 
ambiental e adverte o infrator das sanções administrativas cabíveis;

III -  auto de infração: registra o descumprimento de norma ambiental e 
consigna a sanção pecuniária cabível;

IV -  fiscalização: é toda e qualquer ação de agente fiscal credenciado visando 
ao exame e verificação do atendimento às disposições contidas na 
legislação ambiental, neste regulamento e nas normas dele decorrentes;

V -  infração: é o ato ou omissão contrário à legislação ambiental, a este 
regulamento e às normas deles decorrentes;

VI -  infrator: é a pessoa física ou jurídica cujo o ato ou omissão, de caráter 
material ou intelectual, provocou ou concorreu para o descumprimento da 
norma ambiental;

VII -  multa: é a imposição pecuniária singular diária ou administrativa de 
natureza objetiva a que se sujeita o administrado em decorrência da 
infração cometida;

VIII -  notificação: é a intimação do infrator para fazer cessar a irregularidade 
sob pena de imposição de outras sanções;

IX -  poder de polícia: é a atividade da administração que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse, atividade ou empreendimento, regula 
a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à proteção, controle ou conservação do meio ambiente e a 
melhoria da qualidade de vida no município de Bauru;

X -  reincidência: é a perpetração de infração da mesma natureza ou de 
natureza diversa, pelo agente anteriormente autuado por infração 
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ambiental. No primeiro caso tratando-se de reincidência observará um 
prazo máximo de 12 (doze) meses entre uma ocorrência e outra.

Art. 62 No exercício da ação fiscalizadora serão assegurados aos agentes fiscais credenciados 
o livre acesso e a permanência, pelo tempo necessário, nos estabelecimentos públicos 
e privados.

Art. 63 Mediante requisição da SEMMA ao órgão competente, o agente credenciado poderá 
ser acompanhado por força policial no exercício da ação fiscalizadora.

Art. 64  Aos agentes de proteção ambiental  designados compete:
I -  efetuar visitas e vistorias;
II -  verificar a ocorrência da infração;
III -  lavrar o auto correspondente fornecendo cópia ao autuado;
IV -  elaborar relatório de vistoria;
V -  exercer atividade orientadora visando a adoção de atitude ambiental 

positiva.
Art. 65  A fiscalização e a aplicação de penalidades de que tratam este regulamento dar-se-ão  
  por meio de:

I -  auto de constatação;
II -  auto de infração;

Parágrafo único. Os autos serão lavrados em 2 (duas) vias destinadas:
a) a 1ª, ao autuado;
b) a 2ª, ao processo administrativo.

Art. 66  Constatada a irregularidade, será lavrado o auto de infração, com no mínimos os  
  seguintes itens:

I -  o nome da pessoa física ou jurídica autuada, com respectivo endereço;
II -  o fato constitutivo da infração e o local, hora e data respectivos;
III -  o fundamento legal da autuação;
IV -  a penalidade aplicada e, quando for o caso, o prazo para correção da 
irregularidade;
V -  a assinatura do autuante e do autuado;
VI -  o prazo para apresentação da defesa.

Art. 67 A assinatura do infrator ou seu representante não constitui formalidade essencial à 
validade do auto, nem implica em confissão, nem a recusa constitui agravante.

Paragrafo único. Se o infrator recusar-se a assinar o auto, tal circunstância será nele referida e atestada 
por duas testemunhas, que o assinarão.

Art. 68  Do auto será intimado o infrator:
I -  pelo autuante, mediante assinatura do infrator;
II -  por via postal, fax ou telex, com prova de recebimento;
III -  por edital, nas demais circunstâncias.

Parágrafo único. O edital será publicado durante 3 (três) publicações consecutivos, em órgão de 
imprensa oficial, ou em jornal de grande circulação.

Seção III
Das penalidades

Art. 69 Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes penalidades, que poderão 
ser aplicadas independentemente:
I -  advertência por escrito em que o infrator será intimado para fazer cessar a 

irregularidade sob pena de imposição de outras sanções;
II -  multa simples, diária ou cumulativa;
III –  suspensão temporária da atividade;
IV -  cassação de alvarás, licenças e/ou convênios, e a conseqüente interdição 

definitiva do estabelecimento autuado, a serem efetuadas pelos órgãos 
competentes do Executivo Municipal;

V -  perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo 
Município;

VI -  reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, 
de acordo com suas características e com as especificações definidas pela 
SEMMA, em conjunto com o COMDEMA.

§ 1º Quando o infrator praticar, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão 
aplicadas cumulativamente às penas cominadas.

§ 2º A aplicação das penalidades previstas neste Decreto não exonera o infrator das 
cominações civis e penais cabíveis.

§ 3º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o infrator obrigado, 
independentemente de existência de culpa, a indenizar ou recuperar os danos 
causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.

Art. 70 Se, o infrator punido pelo cometimento de infração disposta neste Decreto, reincidir 
três vezes na mesma infração, salvo em casos de maior gravidade, de circunstâncias 
agravantes, considerando os antecedentes do infrator, será aplicada a pena de 

suspensão temporária da atividade, até que seja sanada a irregularidade.
Parágrafo único. Em caso de descumprimento da suspensão, será aplicada a pena de cassação do 

alvará, licença e/ou convênio para execução de obra ou para o exercício de atividade.
Art. 71 Se, o infrator punido pelo cometimento de infração disposta neste Decreto, 

reincidir pela quarta vez na mesma infração, salvo em casos de maior gravidade, de 
circunstâncias agravantes, considerando os antecedentes do infrator, será aplicada a 
pena de cassação do alvará , licença e/ou convênio para execução de obra ou para o 
exercício de atividade.

Art. 72 O não cumprimento do expresso no Capítulo VI, deste Decreto, por agentes 
submetidos a contratos com o Poder Público, determina a aplicação das penalidades 
previstas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.

Art. 73 Às obras e serviços referenciadas no Capitulo XI deste Decreto, aplicam-se, no que 
couber, as normas administrativas já em vigor, tanto as referentes ao seu andamento 
como aos profissionais e à fiscalização.

Art. 74 As disposições estabelecidas neste Decreto enseja a aplicação das penalidades 
previstas no mesmo, sem prejuízo da aplicação da Lei Federal nº 9.605, de 12 de 
fevereiro de 1.998, que dispõe sobre os crimes ambientais, e do Decreto Federal nº 
6.514, de 22 de julho de 2.008, que a regulamenta, bem como de outras legislações 
pertinentes.

Parágrafo único. Os valores previstos nas leis mencionadas no caput deste artigo serão reajustados de 
acordo com o estabelecido nas legislações pertinentes.

Seção IV
Dos Recursos

Art. 75 O autuado poderá apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias contados do 
recebimento do auto de infração. 

Parágrafo único. Decorrido o prazo de defesa e não havendo manifestação por parte do Autuado, o 
Auto de Infração será encaminhado para inscrição em Dívida Ativa em seu valor 
integral.

Art. 76 A impugnação da sanção ou da ação fiscal, instaura o processo de contencioso 
administrativo em primeira instância.

Parágrafo único. A impugnação será apresentada ao Protocolo Geral da Prefeitura, devendo  
  mencionar:

a) autoridade julgadora a quem é dirigida;
b) a qualificação do impugnante;
c) os motivos de fato e de direito em que se fundamentar;
d) os meios de prova a que o impugnante pretende produzir, expostos os motivos 

que as justifiquem.
Art. 77 Oferecida a impugnação, o processo será encaminhado ao fiscal autuante ou servidor 

designado pela SEMMA, que sobre ela deverá se manifestar em 10 (dez) dias.
Art. 78 Fica vedado reunir em uma só impugnação ou recurso referente a mais de uma 

sanção ou ação fiscal, ainda que versem sobre o mesmo assunto e alcancem o mesmo 
infrator.

Art. 79 O julgamento do processo administrativo, e os relativos ao exercício do poder de 
polícia, será de competência:
I -  em primeira instância, por uma Junta de Impugnação Fiscal, formada 

por 5 (cinco) membros, entre eles técnicos e fiscais do poder executivo 
municipal;

Parágrafo único. O processo em primeira instância será julgado num prazo de 30 (trinta) dias.
I -  em segunda instância e última instância administrativa, pelo Secretário 

Municipal do Meio Ambiente, após prévio parecer do COMDEMA.
§ 1º Após recebimento do processo em plenário, o COMDEMA terá prazo de 30 dias para 

apresentar seu parecer, encaminhado ao Secretário Municipal do Meio Ambiente que 
proferirá decisão em igual período.

§ 2º Se o processo depender de diligência, este prazo passará a ser contado a partir da 
conclusão daquela.

§ 3º Fica facultado ao autuante e ao autuado juntar provas no decorrer do período em que 
o processo estiver em diligência.

Art. 80 As decisões tanto em primeira quanto em segunda instância deverão ser 
fundamentadas.

Art. 81 Após o término de todos os recursos administrativos, sendo os mesmos julgados 
improcedentes ou, na ausência deles, o processo será encaminhado a Secretaria de 
Negócios Jurídicos para os devidos procedimentos legais.

CAPÍTULO XVI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 82 As especificações técnicas e editais de licitação para obras públicas municipais 
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referentes às atividades aqui previstas devem fazer, no corpo dos documentos, 
menção expressa a este Decreto e às condições e exigências nele estabelecidas.

Art. 83 As despesas com a execução deste Decreto devem correr por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 84  Estabelece-se o prazo de 06 (seis) meses para disseminação e implantação das 
determinações deste decreto.

Art. 85  As disposições deste Decreto não excluem as normas ambientais de caráter Federal 
ou Estadual.

Art. 86  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 21 de outubro de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

VALCIRLEI GONÇALVES DA SILVA
SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

ANEXO I
CTR – CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR
Nome ou Razão Social:
CPF ou CNPJ:
Endereço:
Fone:
Nome do condutor:
Convênio Municipal:                                      Cadastro Municipal:
Placa do veículo:                                        Identificação da caçamba:

2. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR
Nome ou Razão Social:
CPF ou CNPJ:
Endereço:
Fone:
Responsável pela expedição do resíduo:
2.1 ENDEREÇO DA RETIRADA
Rua/Av.:
Bairro: Município:

3. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA RECEPTORA DE GRANDES VOLUMES
Nome ou Razão Social:
Nº da Licença de Funcionamento:
Endereço:
Fone:
Responsável pelo recebimento do resíduo:
Data:          /          / Horário:   

4. IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO
Volume coletado (em m3) Podas Reforma
Concreto/Argamassa/Alvenaria/ Tijolos/
Louças/ Gesso/ Telhas

Limpeza de 
terreno/quintal

com alteração                                
da área construída

                 Madeira (tábuas, pisos, saibros, 
escoramentos)

S o l o Demolição 
Latas (de tinta, resinas Domiciliares Construção

Especificar outros:

5. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

1º via - Gerador          2º via - Transportador             3º via - Destino                4º - Prefeitura

6. ORIENTAÇÃO AO USUÁRIO (de acordo com o Decreto Municipal n° __ de ___ de ____ e sanções 
nele previstos, bem como Lei Municipal nº 3982, de 12 de dezembro de 1995)
a) o gerador é proibido de misturar resíduos da construção civil e outros, na mesma caçamba ou 
container.
b) o transportador é proibido de coletar e transportar equipamentos com resíduos domiciliares, industriais 
e outros, quando os mesmos forem destinados às áreas de recepção de resíduos da construção civil;
c) o gerador só pode dispor resíduos até o limite superior original do equipamento;
d) o transportador é obrigado a usar dispositivo de cobertura de carga dos resíduos;
e) as caçambas ou containers devem ser estacionadas prioritariamente no interior do imóvel;
f) ao gerador é proibido contratar transportador não conveniado a administração municipal;
g) o transportador tem o dever de entregar ao gerador, cópia deste CTR e da comprovação da correta 
destinação dos resíduos coletados.

ANEXO II DO DECRETO Nº 11.689, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.011
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(informações básicas obrigatórias)

1. Características básicas da obra (finalidade, prazo de execução, áreas, pavimentos e outras 
descrições)

2. Materiais e componentes básicos utilizados em cada etapa (preparo de canteiro, fundações, 
estrutura, vedações, instalações, revestimentos, cobertura etc.)

2.1. Resíduos classe A que serão gerados (descrição e quantidade estimada em m3 dos resíduos de 
concreto, argamassas, alvenaria, produtos cerâmicos, solo e outros)

2.2. Resíduos classe B que serão gerados (descrição e quantidade estimada em m3 dos resíduos de 
madeira, plásticos, papéis e papelões, metais, vidros, gesso e outros)

2.3. Resíduos classe C que serão gerados (descrição e quantidade estimada em m3 dos resíduos) 

2.4. Resíduos classe D que serão gerados (descrição e quantidade estimada em m3 dos resíduos de 
tintas, solventes, óleos, instalações radiológicas ou industriais e outros resíduos perigosos)

3. Iniciativas para minimização dos resíduos (escolha dos materiais, orientação da mão de obra e 
responsáveis, controles a serem adotados etc.)

4. Iniciativas para absorção dos resíduos na própria ou em outras obras (reutilização dos resíduos 
de demolição, reutilização nas diversas etapas etc.)

5. Iniciativas para acondicionamento diferenciado e transporte adequado (forma de organização 
dos resíduos das quatro classes, dispositivos empregados etc.)

6. Descrição do destino a ser dado aos resíduos não absorvidos

Classe A (transporte para 
área de triagem, área de 
reciclagem, aterro para 
reservação, aterro para 
regularização de área 
etc.)

Classe B (transporte 
para área de triagem, 
área de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.)

Classe C (transporte 
para área de triagem, 
área de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.)

Classe D (transporte 
para área de triagem, 
área de reciclagem 
específica, aterro 
adequado licenciado 
etc.)

7. Descrição do destino a ser dado a outros tipos de resíduos (eventuais resíduos de ambulatórios, 
refeitórios, administração etc.)

8. Indicação dos agentes responsáveis pelo fluxo posterior dos resíduos (os agentes podem ser 
substituídos, a critério do gerador, por outros, legalmente habilitados)

8.1. Identificação do transportador
Nome: ___________________________________
______
Cadastro: _________________________________
_____
End.: ____________________________________
_____
Tel.: _____________________________________
_____

8.2. Identificação da área receptora dos resíduos
Nome: _______________________________
___________
Licença: ______________________________
__________
End.: ________________________________
___________
Tel.: _________________________________
__________

8.1. Identificação do transportador
Nome: ___________________________________
______
Cadastro: _________________________________
_____
End.: ____________________________________
______
Tel.: _____________________________________
_____

8.2. Identificação da área receptora dos resíduos
Nome: _______________________________
___________
Licença: ______________________________
__________
End.: ________________________________
___________
Tel.: _________________________________
___________

Preencher quantos campos sejam necessários

9. Caracterização dos responsáveis

9.1. Identificação do gerador
Nome: ___________________________________
_____
CPF/CNPJ: _______________________________
_____
End.: ____________________________________
_____
Tel.: _____________________________________
_____
Assinatura:................... (Local)............... 
(Data)...../...../.....

9.2. Identificação do responsável técnico da 
obra
Nome: _______________________________
_________
CREA: ______________________________
_________
End.: ________________________________
_________
Tel.: _________________________________
_________
Assinatura:..................... (Local)............. 
(Data)...../...../.....

Podem ser incluídas, além destas, outras informações julgadas necessárias pelos geradores.

ANEXO III
TABELA ANEXA AO DECRETO N° 11.689, DE 21 DE OUTUBRO DE 2.011
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Ref Natureza da infração Valor da multa
(em Reais)

DOS GERADORES

I Desrespeitar o limite de volume de caçamba ou container estacionária por 
parte dos geradores 500

II Acondicionar de resíduos em desacordo com a identificação de conteúdo 
da caçamba ou container por parte dos geradores 1200

III Usar de transportadores não conveniados devidamente junto a SEMMA 4700

IV

Realizar obra sem o devido controle da destinação dos resíduos da construção civil:
a) quando o terreno da obra possuir área até 125 m2 500
b) quando o terreno da obra possuir área acima de 125 m2  até 200 m2   800
c) quando o terreno da obra possuir área acima de 200 m2 até 500 m2 1000
d) quando o terreno da obra possuir área acima de 500 m2 5000

V Manter canteiro de obras sem o devido projeto de gerenciamento dos RCC 
e ou sem sua devida aplicação do mesmo. 5000

VI

Despejar resíduos da construção civil em locais proibidos ou não 
licenciados
a) quando o veículo de transporte for carrinho de mão ou veículo movido 
a tração animal

a) 100

b)VEÍCULOS LEVES” correspondendo a ciclomotor, motoneta, 
motocicleta,triciclo, quadriciclo, automóvel, utilitário, caminhonete e 
camioneta.

b) 500

c)VEÍCULOS MÉDIOS correspondendo a
 utilitário, caminhonete e camioneta.

c) 1000

d)“VEÍCULOS PESADOS” correspondendo a ônibus, microônibus, 
caminhão, caminhão-trator, trator de rodas, trator misto, chassi-plataforma, 
motor-casa, reboque ou semireboque e 

d) 5000

DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTADOR

VII Exercer atividade de transportador de resíduos sem o devido convênio com 
a SEMMA 5000

VIII Transportar resíduos em desacordo com a identificação de conteúdo da 
caçamba ou container 5000

IX Desrespeitar do limite de volume de caçamba ou container estacionária por 
parte dos transportadores 1200

X Despejar resíduos da construção civil em locais proibidos ou não 
licenciados 7000

XI
Transportar resíduos da construção civil sem estar devidamente conveniado 
ou sem portar o obrigatório documento de Controle de Transporte de 
Resíduos (CTR) devidamente preenchido suas combinações.

1175

XII Realizar o transporte de resíduos da construção civil sem o obrigatório 
dispositivo de cobertura de carga 2500

XIII Não fornecer comprovação da correta destinação e documento com 
orientação aos usuários 2500

XIV Usar de equipamentos em situação irregular sem a devida identificação 1200

DOS RECEPTORES

XV Recepcionar resíduos não autorizados pela SEMMA 5000
XVI Recepcionar resíduos em área não licenciada 5000

Nota 1: a tabela não inclui as multas e penalidades decorrentes de infrações ao Código Brasileiro de 
Trânsito (Lei Fed. 9.503, 23/09/97)
Nota 2: a tabela não inclui as multas e penalidades decorrentes de infrações à Lei de Crimes Ambientais 
(Lei Fed. 9.605, 12/02/98).

ANEXO IV
Caçamba de resíduos da construção civil

ANEXO V
CTR Social

1. IDENTIFICAÇÃO DO TRANSPORTADOR
Nome do transportador:
RG:
Endereço:
Fone:

2. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR
Nome:
Endereço (Rua, Avenida, Bairro, Número, etc):

3. IDENTIFICAÇÃO DO RESÍDUO

Podas
Concreto/Argamassa/Alvenaria/ Tijolos/
Louças/ Gesso/ Telhas

Limpeza de terreno/
quintal

Madeira (tábuas, pisos, saibros, 
escoramentos) Solo

Latas (de tinta, resinas Domiciliares

Especificar outros:

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS RELEVANTES

DECRETO N° 11.692, DE 24 DE OUTUBRO DE 2.011
P. 47.619/10 ap. 38.356/07 (capa) Permite ao servidor público municipal LUIZ CLÁUDIO DE 
PAULA o uso de um imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Bauru/SP.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo art. 51 da Lei Orgânica do Município de Bauru e mais o que consta no processo 
administrativo n° 47.619/10,

D E C R E T A
Art. 1° Fica permitido ao Sr. LUIZ CLÁUDIO DE PAULA o uso de um imóvel de 

propriedade da Prefeitura Municipal, localizado na Rua Naufal José Salmen, n° 
1-161, Distrito Industrial I, na cidade de Bauru-SP.

Art. 2° Do termo de permissão deverão constar, dentre outras condições, obrigatoriamente 
as seguintes:
a) prazo determinado de 02 (dois) anos para o uso, contados a partir do dia 10 de 

outubro de 2.010, podendo ser rescindindo o termo de permissão antes desse 
prazo, conforme conveniência da Administração;

b) utilização do imóvel com exclusiva finalidade de moradia visando a realização 
da vigilância da Usina de Asfalto;

c) devolução do imóvel por desvio de finalidade ou interesse do Município 30 
(trinta) dias depois de notificado o Permissionário;

d) manutenção, guarda e conservação do imóvel por parte do Permissionário, o 
qual assumirá a responsabilidade por todos os fatos decorrentes do uso;

e) a responsabilidade exclusiva do Permissionário por toda e qualquer edificação 
ou benfeitoria a ser introduzida no imóvel, sendo que as mesmas não serão 
objetos de indenização por parte do Município quando da devolução do imóvel;

f) a responsabilidade do Permissionário pela solicitação da ligação de 
energia elétrica junto a CPFL, bem como a ligação de água junto ao DAE, 
comprometendo-se igualmente a solicitar àqueles órgãos os desligamentos de 
tais serviços quando da desocupação do imóvel;

g) a responsabilidade do Permissionário de manter em dia o pagamento das contas 
de energia elétrica, água e esgoto, sob pena de ter rescindida a permissão de 
uso do imóvel;

h) a obrigatoriedade por parte do Permissionário da remessa mensal dos 
comprovantes dos pagamentos acima indicados para a Divisão de Administração 
e Expediente da Secretaria Municipal de Obras;

i) a responsabilidade do Permitente, através da Divisão de Expediente da 
Secretaria Municipal de Obras, pela fiscalização do cumprimento da 
obrigatoriedade descrita na alínea “h”, remetendo os comprovantes para a 
Comissão dos Próprios Municipais;

j) a responsabilidade do Departamento que responde pelo imóvel objeto da 
permissão em acompanhar o cumprimento das cláusulas estabelecidas no 
Termo firmado entre as partes;

k) onerosidade da permissão.
Art. 3°  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 24 de outubro de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS

ELISEU ARECO NETO
SECRETÁRIO DE OBRAS

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

DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
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DECRETO Nº 11.693, DE 25 DE OUTUBRO DE 2.011
P. 50.743/11  Regulamenta a prestação de serviços dos servidores da Secretaria de Economia e 
Finanças no Posto de Atendimento Avançado da Prefeitura Municipal de Bauru, junto ao Poupa Tempo.
  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  O horário dos servidores da Secretaria de Economia e Finanças que atuam no Posto 

de Atendimento Avançado da Prefeitura Municipal de Bauru, junto ao Poupa Tempo, 
será, em escalas, das 07:45hs às 17:12hs, de segunda à sexta-feira, e, aos sábados, das 
07:45 às 13:15hs.

§ 1º  Durante a vigência da Lei nº 6.071, de 17 de maio de 2.011, que trata do Parcelamento 
Especial, a critério da Coordenadoria de Serviços Municipais, os servidores que 
laboram no Posto de Atendimento Avançado da Prefeitura Municipal de Bauru 
deverão exercer suas funções de segunda à sábado, com acréscimo de até 02 (duas) 
horas extras diárias.

§ 2º  As horas extras diárias serão pagas conforme legislação vigente.
Art. 2º  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
  Bauru, 25 de outubro de 2.011.

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

MAURÍCIO PONTES PORTO
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS
MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA

SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS
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  108/11
P. 1.668/10 – ap. P. 41.734/09 (capa) Cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, 
nos termos que especifica, a ser paga aos Policiais Militares que exercem atividade municipal delegada ao 
Estado de São Paulo por meio de convênio celebrado com o Município de Bauru.
 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 criada a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos 

especificados nesta lei, a ser mensalmente paga aos integrantes da Polícia Militar que 
exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por força de convênio 
celebrado com o Município de Bauru.

§ 1º A gratificação será calculada sobre o valor da grade salarial C-1 dos Especialistas 
Técnicos, nos seguintes percentuais: 
I -  até 100% (cem por cento), aplicável ao Coronel, Tenente-Coronel, Major, 

Capitão, 1º Tenente e 2º Tenente; 
II -  até 75% (setenta e cinco por cento), aplicável ao Subtenente, 1º Sargento, 

2º Sargento, 3º Sargento, Cabo, Soldado.
§ 2º O valor da Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada será fixado pelo 

Executivo, mediante decreto, de acordo com a natureza e a complexidade das 
atividades objeto de cada convênio, respeitadas as disponibilidades orçamentárias e 
financeiras verificadas e levadas em consideração por ocasião da assinatura do ajuste 
ao qual se refira. 

§ 3º O pagamento da gratificação é incompatível com a percepção de outras vantagens de 
mesma natureza.

§ 4º Os valores da gratificação serão revistos de acordo com a legislação que disciplina o 
reajustamento geral da remuneração dos servidores municipais. 

§ 5º Caberá ao Prefeito firmar o convênio a que se refere o “caput” deste artigo, não 
podendo ser delegada a celebração desse ajuste. 

Art. 2º As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias 
próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
20, outubro, 11

Senhor Presidente,

PROJETOS DE LEI 
Enviados à Câmara Municipal

Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de 
lei que, uma vez aprovado Cria a Gratificação por Desempenho de Atividade Delegada, nos termos que 
especifica, a ser paga aos Policiais Militares que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São 
Paulo por meio de convênio celebrado com o Município de Bauru.
 O presente projeto prevê a elaboração de convênios entre o Município e a Polícia Militar, 
possibilitando a contratação de Policiais Militares visando o reforço da segurança dos próprios municipais 
e combate a atividades ilícitas e irregulares.
 Vale destacar que a proposta visa, ainda, estabelecer os limites percentuais a serem pagos aos 
policiais, em conformidade com as respectivas patentes e com a natureza e complexidade das atividades a 
serem estabelecidas em convênio, sendo que os valores serão fixados mediante decreto do Poder Executivo.

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

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO  DE  LEI  Nº 111/11
P. 35.085/11 Autoriza o Executivo a destinar uma área de terreno à Empresa BRU 
COMPRESSORES LTDA em regime de Concessão de Direito Real de Uso.

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 Executivo autorizado a outorgar à Empresa BRU COMPRESSORES LTDA 

pelo prazo de 24 (vinte quatro) meses, a CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE 
USO de uma área localizada no Distrito Industrial I, com a seguinte descrição:
Setor 03, Quadra 1633, Lote 07 - Distrito Industrial I.
Terreno situado no lado par do quarteirão 07 da Rua Joaquim Marques de Figueiredo, 
distante 387,65 metros mais a curva de esquina com raio igual a 15,75 metros da 
Rua Júlio Machado Santos, identificado como lote O da quadra 06 do loteamento 
denominado Distrito Industrial I, nesta cidade de Bauru, SP, cujo perímetro tem 
início em um ponto cravado no alinhamento da citada via pública e divisa com o 
lote N, daí segue pelo alinhamento da Rua Joaquim Marques de Figueiredo, na 
distância de 16,00 metros até outro ponto, deste segue em curva à direita com raio 
de 9,00 metros e desenvolvimento de 10,74 metros até outro ponto, deste segue 
em curva à esquerda com raio de 95,51 metros e desenvolvimento de 34,50 metros 
confrontando sempre nestas duas linhas com a Rua Joaquim Marques de Figueiredo; 
daí com deflexão à direita segue na distância de 68,58 metros até outro ponto; daí, 
com deflexão à direita segue na distância de 1,00 metro e dividindo nestas duas linhas 
com o lote P, daí segue na distância de 34,25 metros até outro ponto, ou seja, o ponto 
de partida e dividindo nesta linha com o lote N, encerrando uma área de 1.574,02 
metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal de 
Bauru, conforme Matrícula nº 97.746 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, 
encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4824 e avaliado por R$125.921,60 
(cento e vinte e cinco mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos).

Art. 2º  A área descrita no artigo 1º, a Concessionária obriga-se a destiná-la única e 
exclusivamente para a instalação da empresa prestadora de serviços.

Parágrafo único.   Fica a Concessionária autorizada a tomar posse da área concedida a partir da 
publicação desta lei para que possa alcançar as finalidades aqui enunciadas.

Art. 3º   A Concessionária obriga-se a iniciar as obras no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da data da publicação desta lei e concluí-las no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
meses, respeitados os planos aprovados pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento 
Municipal - CADEM e observadas às normas urbanísticas fixadas pela Secretaria 
Municipal de Planejamento.

Parágrafo único.   Fica a Concessionária obrigada a instalar na área concedida um painel de no mínimo 
2,00 (dois) metros quadrados onde deverá constar o nome da empresa, o número da 
Lei que autorizou a Concessão, a metragem da área concedida, a metragem da área a 
ser construída, a data do início e término da obra determinada pela lei.

Art. 4º  O não cumprimento do disposto nos artigos anteriores determinará a rescisão 
do contrato, com a restituição da área ao Município, sem direito à indenização 
pelas benfeitorias nela introduzidas pela Concessionária, independentemente de 
notificação.

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

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
25, outubro, 11
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Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação dessa Augusta Casa, o incluso projeto de 
lei que, uma vez aprovado, irá autorizar o Poder Executivo a destinar uma área de terreno sem benfeitorias, 
cadastradas no setor 03, quadra 1633, lote 07 no Distrito Industrial I, totalizando 1.574,02 metros quadrados, 
em regime de Concessão de Direito Real de Uso à empresa BRU COMPRESSORES LTDA.

Tal concessão proporcionará a implantação da empresa que já atua há 10 (dez) anos no ramo de 
prestação de serviços.

Atualmente mantém 10 (dez) empregos diretos e desenvolve suas atividades em prédio próprio 
com 260,00 metros quadrados, área que se apresenta insuficiente para a expansão de suas atividades, 
aquisição de novos equipamentos e aumento do estoque.

Com a aprovação do projeto ora apresentado, a empresa gerará inicialmente mais 05 (cinco) 
empregos diretos e ao longo de 02 (dois) anos, pretende gerar mais 03 (três) vagas.

Nas áreas cuja concessão de uso se pretende, a empresa construirá 680,00 metros quadrados, 
investindo aproximadamente R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), dos quais R$ 450.000,00 
(quatrocentos e cinquenta mil reais) serão utilizados na construção e R$ 30.000,00 (trinta mil reais) serão 
utilizados na aquisição de máquinas e equipamentos.

A empresa desenvolve um trabalho de manutenção de compressores de ar à parafuso e pistão, 
assistência técnica em equipamentos pneumáticos, venda e locação de peças e equipamentos, atendendo 
a todos os ramos de indústrias, usinas, oficinas em geral, revendas e consumidores finais de peças e 
equipamentos.

A concessão ora proposta encontra amparo no artigo 68 da Lei Orgânica do Município e foi 
aprovada por unanimidade de votos pelo Conselho de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - CADEM, 
conforme Atas das reuniões realizadas nos dias 13 de abril de 2.011 e 08 de junho de 2.011, sendo que 
nenhuma restrição foi feita pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Econômico e de Planejamento.

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

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

PROJETO   DE   LEI   Nº 112/11
P. 56.049/11  Institui o Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Bauru e dá 
outras providências.
  O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 51 da Lei Orgânica do 
Município de Bauru, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei:
Art. 1º  Fica instituído o Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de 

Bauru, vinculado ao Gabinete do Prefeito, de natureza deliberativa das políticas de 
Segurança Pública junto ao Poder Executivo em nível local municipal.

CAPÍTULO I
DO OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO

Art. 2º  O Conselho Municipal de Segurança Pública de Bauru fica instituído com os 
seguintes objetivos:
I –  formular, encaminhar e deliberar propostas junto aos poderes constituídos 

no âmbito local, especialmente o Poder Executivo, bem como acompanhar 
a implementação de políticas relacionadas ao enfrentamento à violência e a 
criminalidade;

II –  monitorar e avaliar as políticas públicas na área da Segurança Pública;
III –  estimular, em todos os órgãos governamentais envolvidos com Segurança 

Pública, iniciativas que promovam o enfrentamento à violência, o 
desenvolvimento de medidas preventivas e sócio-educativas, entre outras 
medidas, por meio de:
a)  Programas de instrução e divulgação nas comunidades de assuntos 

relativos à prevenção da violência, como projetos e campanhas 
educativas para a redução da violência interpessoal;

b)  eventos comunitários que fortaleçam os vínculos da comunidade e 
estabeleçam redes de solidariedade com as organizações policiais, 
destacando o valor da integração de esforços no desenvolvimento de 
ações preventivas e repressivas qualificadas.

IV –  colaborar na identificação das deficiências de instalações físicas, 
equipamentos, armamentos, viaturização, formação qualificada e na 
implementação de suas estratégias de polícia de proximidade e segurança;

V-  elaborar relatórios trimestrais sobre as condições da Segurança Pública no 
Município e encaminhar aos órgãos operativos em âmbito local, estadual 

e federal, na área de segurança pública e defesa social, de acordo com os 
modelos fornecidos pelas mesmas;

VI –  aprovar  seu regimento interno.
Art. 3º  O Conselho Municipal de Segurança Pública vincula-se às diretrizes da Secretaria de 

Estado da Segurança Pública do Governo do Estado de São Paulo.
Parágrafo único.  No âmbito federal, o Conselho Municipal de Segurança Pública seguirá as 

orientações do Ministério da Justiça, por parte das secretarias que tenham ações que 
objetivam articulações das políticas federais de enfrentamento e prevenção ao crime 
e a violência.

CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO

Seção I
Do formato do Conselho Municipal

Art. 4º  O Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Bauru deverá contar 
com a participação de membros titulares e suplentes e deverá ser formado pela 
seguinte estrutura:
I –  01 (um) representante da Prefeitura Municipal de Bauru para assuntos 

de Segurança Pública;
II –  01 (um) representante da Polícia Militar;
III –  01 (um) representante da Polícia Civil;
IV –  01 (um) Representante do Corpo de Bombeiros;
V – 01 (um) representante da Polícia Rodoviária;
VI –  01 (um) representante da Polícia Ambiental;
VII –  01 (um) representante da EMDURB;
VIII – 01 (um) representante de cada CONSEG (4 Conselhos de Segurança);
IX –  01 (um) representante da Secretaria Municipal do Bem-Estar Social;
X – 01 (um) representante da Secretaria Municipal de Planejamento;
XI –  01 (um) representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente;
XII –  01 (um) representante da Defesa Civil.

§ 1º  A referida estrutura admite modificações nos casos de ausência ou impossibilidade 
de participação de representantes dos órgãos supracitados, mediante a indicação de 
suplentes.

§ 2º  Os membros do Conselho serão indicados, dentre pessoas de comprovado interesse 
pelos problemas de Segurança Pública, pelos órgãos ou entidades a que pertencem. 

§ 3º  Cada membro titular do conselho terá um suplente da mesma categoria para 
representação substitutiva no período do mandato.

§ 4º  No caso de vacância do cargo, o órgão ou entidade deverá indicar novo representante 
ou manter o respectivo suplente.

§ 5º  Os membros da sociedade civil no referido Conselho, de que se trata o art. 4º, inciso 
VIII, terão mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reconduzidos através de nova 
indicação.

§ 6º  A representação governamental terá mandato de 04 (quatro) anos, coincidente com o 
mandato eletivo correspondente.

Seção II
Do funcionamento

Art. 5º  Competirá aos membros do conselho eleger um presidente e um vice-presidente, 
cujos mandatos serão de 01 (um) ano.

§ 1º  As eleições e deliberações do conselho obedecerão ao critério da maioria simples de 
votos dos membros efetivos.

§ 2º  As reuniões deverão ser devidamente registradas em atas. Estas devem conter todas 
as deliberações do dia e a assinatura de todos os conselheiros presentes, sendo 
posteriormente publicadas no Diário Oficial.

Art. 6º  As reuniões do Conselho ocorrerão mensalmente nos dias, horários e locais que 
deverão ser estabelecidos pelos conselheiros.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 7º  O Conselho Municipal de Segurança Pública instituirá comissão executiva 
permanente, que se empenhará para que sejam implementadas as deliberações 
adotadas além de dar encaminhamento às respectivas providências.

Parágrafo único. O Conselho instituirá também comissões de trabalho com incumbências específicas 
que oferecerão relatórios quinzenais das atividades desenvolvidas e apresentarão 
sugestões para viabilizar as deliberações tomadas, calcadas sempre em pesquisas, 
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dados e estudos das várias situações reveladas.
Art. 8º  Os órgãos da administração direta e indireta cooperarão com o Conselho no 

cumprimento de suas finalidades, propiciando os recursos materiais e humanos 
necessários ao seu efetivo funcionamento.

CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9º  O Conselho Municipal de Segurança Pública do Município de Bauru elaborará 
seu regimento interno, dispondo sobre sua organização, seu funcionamento e suas 
diretrizes básicas de atuação e forma de processo eleitoral para escolha de seus 
representantes.

Art. 10  A função de membro do Conselho Municipal de Segurança Pública de Bauru é 
considerada serviço público relevante e não será remunerada.

Art. 11  Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 Bauru, ...

= EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS=
26, outubro, 11

Senhor Presidente,
Nobres Vereadores,
 Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação o Projeto de Lei que institui no Município 
de Bauru o Conselho Municipal de Segurança Pública.
 Referido Conselho de natureza deliberativa, contribuirá para o estabelecimento das Políticas de 
Segurança Pública no nosso Município.
 Insta salientar que a criação de conselhos possibilita a participação direta da comunidade nas 
decisões governamentais, desta forma justifica  a existência de Conselhos Nacionais, Estaduais e Municipais 
em qualquer área social. A participação da população é destaque na Constituição Federal.
 O objetivo dos Conselhos Municipais é a participação popular na gestão pública para que 
haja um melhor atendimento à população. Representa um aspecto positivo ao criar oportunidades para a 
participação da sociedade na gestão das Políticas Públicas.
 Quanto a Segurança Pública a Constituição Federal estabelece o dever do Estado e 
responsabilidade de todos para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do 
patrimônio.
 Desta forma, justifica-se o atendimento de nosso pedido.
 Destarte pela relevância da matéria contamos com a aprovação do projeto em questão.
 Atenciosas saudações,

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

COMISSÃO ESPECIAL PARA COORDENAR A IMPLANTAÇÃO DE CARTÃO DE 
IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO

ATA 004/2011
 Aos vinte e seis dias do mês de outubro de 2011, na sede da Secretaria Municipal de Administração, 
às 9 horas, reuniram-se os membros nomeados através da Portaria GP nº 52/2011, publicada na edição n° 
2015 do Diário Oficial do Município de Bauru, em 06 de outubro de 2011, nos termos do Decreto Municipal 
nº 11.515, de 07 de abril de 2011, para desenvolver o planejamento estratégico, coordenar as ações, propor 
modificações ou regulamentos, alinhados à área de informática, para a implantação de controle de ponto 
eletrônico e distribuição de cartões inteligentes para todos os servidores públicos municipais efetivos, de 
acordo com o artigo 63 da Lei Municipal nº 5.975, de 01 de outubro de 2010, que alterou a redação do artigo 
105 da Lei Municipal nº 1.971. “Art. 105 Todos os servidores públicos municipais efetivos, sujeitar-se-ão 
ao batimento do ponto eletrônico”.
 A reunião teve início às 9 horas. 
 Os membros da Comissão deram sequência à análise das informações do arquivo gerado com 
a totalidade dos funcionários da Prefeitura Municipal de Bauru e definiram algumas estratégias para a 
conclusão das informações que serão impressas nos cartões inteligentes.

Ainda, iniciaram os estudos sobre os locais que receberão equipamentos para controle de ponto.
 A Comissão se reunirá em 07/11, às 09h, na sede da Administração.
 Nada mais havendo a tratar, eu, Emerson Massaki Kinjo, às 10h 10min lavrei a presente Ata que 
vai assinada por mim e pelos demais membros presentes.
 David José Françoso
 Presidente
 Cristiano Ricardo Zamboni
 Vice-Presidente
 Emerson Massaki Kinjo

 Secretário
 Murillo Aparecido Placo
 Membro
 Adriana Érica Venturini
 Membro
 Valkíria Lopes Martins Marques da Silva
 Membro

CONVOCAÇÃO
 O Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Álcool e Drogas - COMAD, instituído no 
município de Bauru através da Lei nº 6030 de 14 de março de 2011, convoca os membros titulares e 
suplentes que foram designados através do Decreto nº 11636 de 24 de agosto de 2011 a comparecerem 
na Cerimônia de Posse que será realizada no dia 04/11/11, às 9:00, no auditório do Gabinete do Prefeito, 
localizado na Praça das Cerejeiras nº 1-59, 3º andar.

CONVOCAÇÃO
 O Conselho Municipal de Direitos Humanos - CMDH, instituído no município de Bauru através 
da Lei nº 6.069 de 09 de maio de 2011, convoca os membros titulares e suplentes que foram designados 
através do Decreto nº 11.660 de 20 de setembro de 2011 a comparecerem na Cerimônia de Posse que será 
realizada no dia 04/11/11, às 10:30, no auditório do Gabinete do Prefeito, localizado na Praça das Cerejeiras 
nº 1-59, 3º andar.

PORTARIA GP 56/11 
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado 

de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de controlar, organizar e acompanhar o pagamento das contas de 

água e energia elétrica, bem como o acompanhamento das clausulas dos Termos de Permissão de Uso 
dos imóveis cedidos a servidores Municipais com fins residenciais (casas de caseiro), anexos a próprios 
municipais, 

RESOLVE prorrogar o prazo mencionado no item 02 da Portaria GP 45/11. Onde se lê 90 dias, 
leia-se 6 meses a contar da publicação desta.

Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
REGISTRA-SE E CUMPRA-SE
Bauru, 27 de outubro de 2011

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA
PREFEITO MUNICIPAL

TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO N° 619/11 - PROCESSO N° 14.934/11 – 
CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: LUIZ CARLOS PICOLI – ME 
– OBJETO: O CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, o uso do imóvel de sua propriedade, 
abaixo descrito: Setor 03, Quadra 1242, Lote 04 – Distrito Industrial I. Imóvel correspondente ao lote 
D da Quadra 13 do loteamento denominado Distrito Industrial I, nesta cidade de Bauru, com as seguintes 
medidas e confrontações: 68,21 metros de frente e de fundos por 60,30 metros de cada lado, da frente aos 
fundos, e que confronta pela frente com a Avenida Ay4, quarteirão 02, lado ímpar, distante 6,00 metros 
mais a curva de esquina da Rua João Costa Martins, antiga Rua W5, do lado direito de quem da via pública 
olha para o imóvel, confrontando com o lote E, do lado esquerdo, confrontando com o lote C e nos fundos 
confrontando com o Lote B, encerrando uma área de 4.113,06 metros quadrados. Referido imóvel consta 
pertencer à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 95.041 do 2º Oficial de Registro de 
Imóveis de Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4665 e avaliado por R$ 329.044,80 
(Trezentos e vinte e nove mil, quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Setor 03, Quadra 1242, Lote 
07 – Distrito Industrial I. Imóvel correspondente ao lote C da Quadra 13 do loteamento denominado 
Distrito Industrial I, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas e confrontações: 6,00 metros de 
frente mais a curva de esquina com desenvolvimento de 14,13 metros, confrontando pela frente com a 
Avenida Ay4, quarteirão 02, lado ímpar, 51,30 metros do lado esquerdo de quem da via pública olha para o 
imóvel, confrontando com a Rua João Costa Martins, antiga Rua W5, quarteirão 01, lado par, com a qual 
faz esquina; 61,30 metros do lado direito de quem da via pública olha para imóvel, confrontando com o 
Lote E do lado esquerdo, confrontando com o lote D e 15,00 metros nos fundos confrontando com o Lote B, 
encerrando uma área de 887,26 metros quadrados. Referido imóvel consta pertencer à Prefeitura Municipal 
de Bauru, conforme Matrícula nº 95.040 do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Bauru, encontrando-se 
caracterizado pelo desenho SP nº 4665 e avaliado por R$ 70.980,80 (setenta mil, novecentos e oitenta reais 
e oitenta centavos). - PRAZO: 24 meses - DATA: 22/09/11.

EXTRATOS 
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TERMO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO N° 628/11 - PROCESSO N° 31.782/11 
– CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU – CONCESSIONÁRIA: PLASUNIT INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDA – OBJETO: O CONCEDENTE confere à CONCESSIONÁRIA, 
o uso do imóvel de sua propriedade, abaixo descrito: Setor 03, Quadra 1527, parte do Lote 03 Distrito 
Industrial II. Imóvel correspondente a parte do lote 03 da Quadra nº 01 do loteamento denominado 
Distrito Industrial II, nesta cidade de Bauru, com as seguintes medidas e confrontações 30,00 metros de 
frente, confrontando com a Rua José Pinelli, ex Rua DI-2, quarteirão 01, lado ímpar, distante 51,00 metros 
mais a curva de esquina com raio igual à 9,00 metros da Rua José Postingue, ex Rua Marginal; 100,00 
metros do lado direito, de quem da via pública olha para o imóvel, confrontando com o lote 18, 100,00 
metros do lado esquerdo confrontando com o lote 02, 30,00 metros na linha dos fundos confrontando com 
faixa de servidão, encerrando uma área de 3.000,00 metros quadrados. Referido Imóvel consta pertencer 
à Prefeitura Municipal de Bauru, conforme Matrícula nº 41.158 do 2º Cartório de Registro de Imóveis de 
Bauru, encontrando-se caracterizado pelo desenho SP nº 4800 e avaliado por R$120.000,00 (cento e vinte 
mil reais). PRAZO: 24 meses - DATA: 17/10/11,de acordo com o artigo 61, parágrafo único da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1.993.

Seção II
Secretarias Municipais

Secretaria das 
Administrações Regionais

Sidnei Rodrigues
Secretário

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

Requerimento
Comunicamos abaixo, as Associações de Moradores de Bairros que deram entrada no requerimento de 
Cadastro:

Processo 49744/2011
Associação de Moradores do Novo Jardim Pagani
Presidente: Adalgizo Witzel Martins Ferreira

Processo 58626/2011
Associação de Moradores e Amigos dos Núcleos Edison Bastos Gasparini e Índia Vanuire
Presidente: Isabel Aiko Takamatsu Silva

Secretaria da Administração
Richard Vendramini

Secretário

COMUNICADO
 Conforme estabelece o Decreto nº 11.627/2011, que regulamenta a sistemática do Programa de Avaliação de 
Desempenho e Desenvolvimento, os servidores abrangidos pela Lei Municipal nº 5.975/2010 e que possuem no mínimo 
05 (cinco) anos de efetivo exercício no cargo, poderão apresentar seus títulos para obtenção da PROMOÇÃO POR 
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL POR ESCOLARIDADE (PQPE).
 Para tanto, os servidores que preenchem os requisitos previstos nos artigos 9º e 20 da Lei Municipal nº 
5.975/2010  deverão comparecer à Divisão de Administração e Expediente de sua secretaria, procedendo da seguinte 
forma:
1. levar o título original/histórico escolar e a cópia para ser autenticada pelo Diretor de Expediente;
2. preencher o requerimento próprio para a solicitação (modelo padrão);
3. anexar  no requerimento a cópia autenticada do título a ser entregue para ter direito à promoção.
 Vale lembrar que, mediante a aprovação do título apresentado, a promoção ocorrerá para a classe 
imediatamente superior a que o servidor estiver enquadrado, ou seja, da classe “C” para a  “B”.  Desse modo, para que 
ocorra uma nova promoção, da classe “B” para a “A”, deverá haver um insterstício de 05 (cinco) anos, no qual o servidor  
precisará apresentar um título cujo grau de escolaridade seja superior ao anteriormente apresentado. 
 Em caso de dúvidas, a Comissão de Desenvolvimento Funcional – Administração encontra-se a disposição 
pelos telefones: (14) 3235-1277 ou (14) 3235-1199.

COMISÃO DE DESENVOLVIMENTO FUNCIONAL
ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 5.975/2010

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EXONERAÇÃO: A partir 20/10/2011, portaria nº 1.999/2011, exonera, a pedido, o servidor NATANAEL 
JOSE DE ARAUJO JUNIOR, RG nº 34.856.020-5, matrícula nº 30.738, do cargo efetivo de Auxiliar em 
Meio Ambiente – Ajudante Geral, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, conforme protocolo/e-doc 
n° 68.566/2011.

TRANSFERÊNCIAS: A partir de 06/09/2011, portaria nº 2.000/2011, transfere a servidora MARISTELA 
MOREIRA PANDOLFI, matrícula nº 17.270, RG nº 15.244.511, Especialista Esportivo, Cultural e Social 
– Agente Cultural, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico para a Secretaria Municipal de 
Cultura, conforme protocolo/e-doc nº 64.456/2011.

A partir de 24/10/2011, portaria nº 2.001/2011, transfere, a pedido, o servidor CARLOS EDUARDO DA 
SILVA MECHESEREGIAN, matrícula nº 17.576, RG nº 16.436.241, Agente em Gestão Administrativa e 
Serviços – Auxiliar de Administração, da Secretaria Municipal de Planejamento para a Secretaria Municipal 
dos Negócios Jurídicos, conforme protocolo/e-doc nº 66.388/2011.

A partir de 01/11/2011, portaria nº 2.002/2011, transfere, a pedido, a servidora ARLETE DE FATIMA DE 
JESUS, matrícula nº 15.286, RG nº 18.037.214, Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – Técnico 
de Administração, da Secretaria Municipal das Administrações Regionais para a Secretaria Municipal de 
Educação, conforme protocolo/e-doc nº 66.213/2011.

RETIFICAÇÃO: No D.O.M nº 1.915 de 03/02/2011: Onde se lê: LICENÇA SEM VENCIMENTOS: A 
partir de 02/02/2010, portaria n° 237/2011, concede licença sem vencimentos, pelo período de 01 (um) ano, 
à servidora CELIA APARECIDA BUDDIM... Leia-se: ...A partir de 02/02/2011...

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

COMUNICADO
O Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Bauru COMUNICA que os deferimentos 
e os indeferimentos dos Requerimentos de Isenção da Taxa de Inscrição dos Concursos Públicos abertos no 
dia 24 de outubro de 2011 serão publicados no Diário Oficial do Município no dia 05 (cinco) de novembro 2011.

PRORROGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA, Prefeito Municipal de Bauru, Estado de São 
Paulo, torna público para conhecimento dos interessados a prorrogação de validade do Concurso Público 
para o cargo de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO DO TRABALHO, homologado em 
03/11/2009, por mais 02 (dois) anos, a contar de 02/11/2011.

Bauru, 25 de outubro de 2011.
RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 

PREFEITO MUNICIPAL

EDITAL Nº 66/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo vago de TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E 
SERVIÇOS - COMPRADOR, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem 
criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação de 
Cadastro de  Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Salimar Scriptore, Érika Maria Beckmann Pournier, Vera Lucia Spezi Pereira, Emilia de Mendonça Rosa 
Marques, Euro Marques Junior, Donizete do Carmo dos Santos, e sob a coordenação de Walquiria Colla de 
Abreu Bastos e Deborah Sesquini de Oliveira, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 
1826/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
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Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores  da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 17 (dezessete) de janeiro de 2012.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA 
INSCRIÇÃO:
Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – COMPRADOR
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio
Vencimentos¹: R$ 1.260,00 
Benefícios²: R$ 395,00 
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Técnicos da Lei Municipal nº 5.975/2010
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) + Vale-Refeição (R$165,00) 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09;
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal.
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através 
da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em 
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente através 
DA ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 
às 16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os 
seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações 
destes sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras 
inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado : Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: TÉCNICO EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR e selecionar “Fazer Inscrição”.

2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 20,00 (vinte reais), importância referente à 
Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição 
do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não 
seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo 
direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão, requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
auxílio para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão 
estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-
se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação de 
sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R(Aviso de Recebimento). 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/
SP, CEP: 17.020-310, no período  de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista 
de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  
médicos oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na 
previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade 
ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida 
norma, observadas as seguintes disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
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10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º 
(primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuado nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. 
Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro 
à 10 de novembro 2011 das 9h00min. às 16h00min., juntamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP (original ou cópia condicionada autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia 
autenticada).
6. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado , dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º 
(primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter 
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Técnico em Gestão Administrativa e Serviços – COMPRADOR
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
   Língua Portuguesa;
   Matemática;

 Informática;
    Legislação Inerente aos Servidores Públicos Municipais.
Nº Questões: 50
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Técnico em Gestão Administrativa e 
Serviços –Comprador será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 22 (vinte e dois) de janeiro de 2012, será composta por 50 
(cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando 
sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos 
que obtiverem 60% (sessenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 17 (dezessete) de janeiro de 2012.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 
deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento: Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da 
aplicação da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Técnico em Gestão Administrativa e Serviços 
–Comprador  terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,0 (dois) pontos a cada questão 
correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele 
que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo 
com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas 
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 
de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo 
para o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de 
acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03)
b) o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e 
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado 
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues 
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não 
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e 
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual 
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como 
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde 
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que às suas expensas. 

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e 
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1826/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR
Receber requisições de compras e solicitações de empenho de materiais ou serviços. Promover pesquisa 
no mercado dos produtos e serviços requisitados. Efetivar as compras. Acompanhar fluxo de entregas. 
Comunicar-se com requisitantes e órgãos afins sobre o processo de compra. Receber e registrar requisições, 
passando-as para o diretor de divisão de compras para encaminhamento. Verificar especificações da compra 
dos materiais e serviços requisitados. Encaminhamento para a verificação da existência de verbas (reserva) 
junto à Secretaria de Finanças.
Identificar a quantidade de consumo dos produtos requisitados. Sugerir ao requisitante outros produtos ou 
similares quando não julgar ser a melhor opção de compra.  Solicitar esclarecimentos do solicitante quando 
houver dúvidas
sobre os pedidos. Arquivar pedidos de compra não aprovados. Confeccionar editais para compra. Analisar 
os produtos e serviços do mercado para atender as exigências do requisitante. Pesquisar e negociar preços. 
Elaborar mapas de preços e pedido de empenho. Analisar qualidade do material. Pesquisar sobre as 
referências  confiabilidade dos fornecedores. Analisar propostas e documentações. Requisitar amostras ou 
catálogos de compra. Entrar em contato com vendedor e solicitar detalhes da mercadoria ou serviços, 
quando houver necessidade. Elaborar descrições dos produtos e serviços encontrados. Promover visitas aos 
fornecedores, conforme necessidade.
Elaborar e encaminhar licitação. Entrar em contato com fornecedor e estabelecer a compra, datas e locais 
de entrega, etc. Elaborar minuta de controle e ata de registro de preços.  Receber dados sobre a forma de 
pagamento da Secretaria das Finanças. Revisar pedidos em aberto.  Notificar fornecedores, juntamente 
com o almoxarife, quando os produtos e/ou serviços não atenderem as especificações de compra. Preparar 
relatórios de acompanhamento dos processos de compra. Enviar edital para os fornecedores do ramo. 
Cadastrar processos. Divulgar as licitações. Informar ao requisitante e superior sobre o andamento do 
processo de compra. Informar ao requisitante a negação do
pedido e suas causas. Receber reclamações sobre as compras e procedimentos de compra efetuados. 
Comunicar-se com fornecedores e repassar as reclamações recebidas.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

TÉCNICO EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - COMPRADOR
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Programa

Administração Pública. Princípios básicos da Administração. Licitações e Contratos Administrativos: 
Disposições Gerais; Da Licitação; Dos Contratos; Das Sanções Administrativas e Tutela Judicial; Dos 
Recursos Administrativos; Das Disposições Finais e Transitórias. Pregão Presencial e Eletrônico. 
Contratação de Serviços de Publicidade. Contratação de Empresas de Pequeno Porte e Microempresas. A 

responsabilidade fiscal da Administração Pública. Improbidade Administrativa.

Bibliografia

1. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988: art. 37 ao art. 41. Disponível em: www.planalto.
gov.br
2. Lei Federal nº 8666/1993 e suas alterações - Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Disponível 
em: www.planalto.gov.br
3. Lei Federal nº 10.520/2002 e suas alterações – Modalidade de licitação denominada pregão.  Disponível 
em: www.planalto.gov.br
4. Decreto nº 3.555/2000 – Regulamentação do Pregão. Disponível em: www.planalto.gov.br
5. Decreto nº 5.450/2005 – Pregão Eletrônico. Disponível em:  www.planalto.gov.br
6. Decreto nº 5.504/2005 – Pregão Eletrônico, nas contratações de bens e serviços comuns decorrentes de 
transferências voluntárias de recursos públicos da União, decorrentes de convênios e outros. Disponível 
em: www.planalto.gov.br
7. Lei Federal nº 12.232/2010 – normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de 
serviços de publicidade. Disponível em: www.planalto.gov.br
8. Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações – Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa de 
Pequeno Porte. Disponível em: www.planalto.gov.br
9. Decreto nº 3.931/2001 e suas alterações - Regulamenta o Registro de Preços. Disponível em: www.
planalto.gov.br
10. Lei Federal nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal e suas alterações. Disponível em: www.
planalto.gov.br
11. Decreto Municipal n.º 10.123/05 – Regulamenta o Pregão Eletrônico e o Pregão Presencial no âmbito 
Municipal. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/
dec10123.pdf
12. Decreto Municipal n.º 10.185/06 – Regulamenta no Âmbito Municipal a Contratação de Bens e Serviços 
pelo Sistema de Registro de Preço. Disponível em: 
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec10185.pdf
13. Decreto Municipal n.º 11.317/10 – Regulamenta no Âmbito Municipal a Contratação de Bens e Serviços. 
Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/decretos/dec11317.pdf

LÍNGUA PORTUGUESA

Programa

Interpretação de texto: verbal e não verbal. Pontuação. Classes de palavras: substantivo, adjetivo, numeral, 
pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e sentido que imprimem às relações que 
estabelecem. Vozes verbais: ativa e passiva. Colocação pronominal. Concordância verbal e nominal. 
Regência verbal e nominal. Crase. Sinônimos, antônimos e parônimos. Sentido próprio e figurado das 
palavras.

MATEMÁTICA

Programa
1. Números reais e operações: Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. 2. 
Sistema legal de medidas. 3. Médias Aritmética e Ponderada. 4. Razões e proporções. 5. Regras de três 
simples e compostas. 6. Porcentagem. 7. Juros simples. 8. Áreas e volumes. 9. Tratamento da Informação 
(interpretações de tabelas e gráficos). 10. Raciocínio Lógico.

INFORMÁTICA

1. Conceitos básicos: Hardware e Software. 2. Ferramentas básicas: “BrOffice Org. 3.2.1” e “Microsoft 
Office 2007”, Editor de Textos “Writer” e “Word”, Planilha Eletrônica “Calc” e “Excel”, Ferramenta para 
Apresentações “Impress” e “PowerPoint”. 3. Conceitos de Internet: e-mail, navegadores e ferramentas de 
busca.

LEGISLAÇÃO INERENTE AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS

1. LEI Nº 5.975, DE 01 DE OUTUBRO DE 2.010
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf
2. ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/arquivos_site/sec_administracao/lei_1574-71_estatuto.pdf

ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). __________________________________________, portador(a) do número de 
RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito 
e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do 
Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________çã
o____________________________________________________________________________________
____Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
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A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:_______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
17/01/2012 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
19/01/2012 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
21/01/2012 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
22/01/2012 Previsão da Realização Prova Objetiva
26/01/2012 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 67/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 

o provimento do Cargo Público Efetivo vago de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E 
SOCIAL – TÉCNICO ESPORTIVO, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Marli Nabeiro, Milton Vieira do Prado Júnior, Carlos Roberto Sette, Donizete do Carmo dos Santos e sob a 
coordenação de Déborah Sesquini de Oliveira e Walquíria Colla de Abreu Bastos, sendo todos os membros 
nomeados através da Portaria nº 1.824/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 10 (dez) de janeiro de 2012.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA 
INSCRIÇÃO:
Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – TÉCNICO ESPORTIVO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão de Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física ou 
Bacharelado em Esportes + Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF).
Vencimentos¹: R$ 2.100,00 
Benefícios²: R$ 230,00 
Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 30,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas Técnicos 1 da Lei nº 5.975/10 
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
de Licenciatura Plena ou Bacharelado em Educação Física ou Bacharelado em Esportes, devendo este ser 
emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente registrado no órgão competente 
e Registro no Conselho Regional de Educação Física (CREF), comprovando estar apto no exercício da 
profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste 
Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através 
da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em 
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
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3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o valor 
da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente através 
DA ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 
às 16h00min. do dia 02 de dezembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os 
seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações 
destes sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras 
inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado : Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO ESPORTIVO e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância referente 
à Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição 
do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não 
seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo 
direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar consigo no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos com necessidades especiais poderão, 
requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das condições 
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente 
descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-
se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição, tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação de 

sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado à Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/
SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro de 2011 a 02 de dezembro de 2011.
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista 
de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  
médicos oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na 
previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade 
ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida 
norma, observadas as seguintes disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º 
(primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuado nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. 
Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 
10 de novembro de 2011 das 9h00min. às 16h00min., juntamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP (original ou cópia condicionada autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia 
autenticada).
6. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado,  dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º 
(primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.
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CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter 
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – TÉCNICO ESPORTIVO
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
   Atualidades;
   Legislação Municipal.
Nº Questões: 40 
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Esportivo, Cultural e 
Social – Técnico Esportivo será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 
(cem) pontos, prevista para realizar-se no dia 15 (quinze) de janeiro de 2012, será composta por 40 
(quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando 
sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos 
que obtiverem 60% (sessenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 10 (dez) de janeiro de 2012.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 
deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na Imprensa Oficial, 
não podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento: Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da 
aplicação da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural e Social – 
Técnico Esportivo terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos 
a cada questão correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado 
aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo 
com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas 
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 
de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo 
para o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de 
acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03);
b) o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e 
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br. (modelo ANEXO IV)

2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado 
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues 
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não 
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e 
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual 
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como 
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde 
que às suas expensas. 

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e 
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizadoem Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1.824/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO ESPORTIVO
Planejar e organizar programas de iniciação esportiva nas diversas modalidades esportivas e paradesportivas. 
Receber ordem de programação das atividades a serem desenvolvidas. Programar treinamento e atividades. 
Elaborar programas de acordo com a faixa etária a ser atendida. Adequar as atividades físicas às condições 
dos praticantes.  Identificar os procedimentos adequados a serem aplicados durante as atividades. Definir 
testes físicos. Fixar objetivos e metas. Realizar avaliação dos praticantes das atividades. Desenvolver 
programas de iniciação esportiva e treinamento nas diversas modalidades esportivas e paradesportivas. 
Aplicar diversas atividades programadas para cada faixa etária (esporte, dança, ginástica, artes maciais e 
lazer). Orientar as pessoas atendidas a manterem a prática permanente de atividade física. Orientar sobre 
regras, técnicas e táticas esportivas. Realizar controle estatístico dos beneficiários dos programas. Aplicar 
testes funcionais. Avaliar os resultados obtidos com o procedimento aplicado. Desenvolver treinamento 
com dados das avaliações realizadas. Corrigir os erros dos participantes e orientar as posturas adequadas 
durante a prática. Promover melhora nas qualidades físicas, motoras e técnicas, conforme o público 
alvo. Orientar aspectos comportamentais, sociais, morais e ético. Observar os relatórios dos aspectos 
psicológicos, nutricionais e médicos dos beneficiários. Controlar material de trabalho. Selecionar os 
instrumentos adequados à prática esportiva que será desenvolvida. Controlar o material necessário para o 
desenvolvimento das atividades. Fazer pedido de material, quando necessário, para o desenvolvimento das 
atividades. Coordenar atividades físicas esportivas e paradesportivas. Organizar comissão técnica. Integrar 
os membros da comissão. Promover eventos. Verificar o local das atividades. Marcar horário e o local das 
atividades. Comunicar a data e o local dos eventos aos interessados. Programar transporte, alimentação 
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e hospedagem. Redigir relatórios técnicos periódicos. Realizar e participar de reuniões. Identificar 
necessidades de intervenção profissional. Cadastrar beneficiário. Selecionar atletas. Coletar dados técnicos 
e físicos. Intervir nos processos competitivos. Analisar as condições de competição de infraestrutura e 
higiene. Treinar atletas para objetivo fixados. Intervir com ações táticas e técnicas na competição e 
treinamento e avaliar. Orientar o comportamento do atleta na competição. Coletar dados estatísticos da 
competição. Eventualmente auxiliar em outras atividades afins.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – TÉCNICO ESPORTIVO
PROVA OBJETIVA

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Programa 
1. Esportes coletivos- preparação técnica e tática.
2. Esportes individuais – preparação técnica.
3. Princípios do treinamento e da preparação física nas diferentes modalidades esportivas e paradesportivas.
4. Qualidade física, avaliação física e prescrição de exercícios nos esportes e paradesportos.
5.  Processo pedagógico do ensino dos fundamentos dos diferentes esportes esportes e paradesportos 
coletivos.
6. Processo pedagógico do ensino dos fundamentos dos diferentes esportes e paradesportos individuais.
7. Estrutura física e material para prática de modalidades esportivas e paradesportivas.
8. Programas de atividades físicas para diferentes faixas etárias no desporto, paradesporto e no lazer. 

Bibliografia
1. BAPTISTA, Carlos Fernando dos Santos. Judô: da escola à competição.Rio de Janeiro: Sprint, 2003. 
2. CALEGARI, Décio Roberto; GORLA, José Irineu; ARAÚJO, Paulo Ferreira. Handebol em cadeira de 
rodas: regras e treinamento.  São Paulo: Phorte, 2010.  
3. CASTRO, Eliane Mauerberg. Atividade física adaptada. Ribeirão Preto: Tecmedd, 2005. 
4. FERNANDES, Jose Luis. Futebol: ciência, arte ou sorte; treinamento para profissionais; alto rendimento; 
preparação física, técnica, tática e avaliação. São Paulo: EPU, 1994.   
5. Atletismo: corridas.  São Paulo: EPU, 2003. 
6. FREIRE, João Batista. Pedagogia do futebol.  São Paulo: Autores Associados, 2006. 
7. GOMES, Antonio Carlos. Treinamento desportivo: estruturação e periodização. Porto 
Alegre: Artmed, 2009. 
8. MAGLISCHO, Ernest W. Nadando ainda mais rápido. Tradução de Fernando Gomes do Nascimento. 
São Paulo: Manole, 1999.   
9. MARCELLINO, Nelson Carvalho (org.) Lazer e recreação: repertório de atividades por fases da vida. 
Campinas: Papirus, 2009. 
10. MATTHIESEN, Sara Quenzer (org.) Atletismo se aprende na escola. Jundiaí: Fontoura, 2005. 
11. MELHEM, Alfredo. Brincando e aprendendo handebol. Rio de Janeiro: Sprint, 2004. 
12. MELLO, Marco Túlio. Avaliação clínica e da aptidão física dos atletas paraolímpicos brasileiros: 
conceitos, métodos e resultados. São Paulo: Atheneu, 2004. 
13. MORALES, Ida Ribeiro. Liderança e administração esportiva. São Paulo: Ícone, 1997. 
14. OLIVEIRA, Valdomiro; OLIVEIRA, Paulo Roberto, PAES, Roberto Rodrigues. Preparação física no 
basquetebol: pedagogia e metodologia da iniciação a especialização. Londrina: Midiograf, 2004.  
15. POLLOCK, Michael L. Exercícios na saúde e na doença: avaliação e prescrição para prevenção e 
reabilitação. Traduzido sob a supervisão de Maurício Leal Rocha; Tradução Maria Cristina A. de Souza. 
Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 
16. SANTOS, Ana Lúcia Padrão. Manual de mini-handebol: programa de iniciação ao handebol para 
crianças entre 6 e 10 anos. São Paulo: Phorte, 2003. 
17. SEABRA JÚNIOR, Manoel Osmar; MANZINI, Eduardo José. Recursos e estratégias para o ensino 
do aluno com deficiência visual na atividade física adaptada. Marília: ABPEE, 2008. 

ATUALIDADES:
1. Fatos amplamente divulgados através da mídia e ocorridos a partir de janeiro de 2011, em diversas áreas, 
tais como: esporte, cultura, meio ambiente, sociedade, educação, política e tecnologia.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL:
 1. LEI Nº 3.781, DE 21 DE OUTUBRO DE 1.994. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei3781.pdf
2. LEI Nº 5.975, DE 01 DE OUTUBRO DE 2.010. Disponível em:  http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5975.pdf

ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ___________________________________________, portador(a) do número de 
RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito 
e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do 
Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência____________________________________________
______________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia

A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:_______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
22/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
27/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
02/12/2011 Encerramento Inscrições
10/01/2012 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/01/2012 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/01/2012 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/01/2012 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/01/2012 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 22 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 68/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
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determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público 
na modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, 
para o provimento do Cargo Público Efetivo vago de AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA 
E SERVIÇOS - TELEFONISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Elisangela Piqueira, Andrea Belli Floriano, Debora Scardine da Silva Pistori, Juliana Aparecida Rodrigues 
dos Santos, Miguel Jose das Neves,  e sob a coordenação de Luciana Cordeiro Garcia, Rachel Crispim 
de Mattos e Mariana Félix Bueno Belone, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 
1948/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2011.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA 
INSCRIÇÃO:
Cargo: Agente em Gestão Administrativa e Serviços – TELEFONISTA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio
Vencimentos¹: R$ 887,25 
Benefícios²: R$ 230,00 
Jornada Básica de Trabalho: 30 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/2010
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00)

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de 
Conclusão do Ensino Médio, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados 
no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através 
da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em 
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 

inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente através 
DA ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 
às 16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os 
seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações 
destes sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras 
inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado : Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo 
para o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: AGENTE EM GESTÃO 
ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TELEFONISTA e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 20,00 (vinte reais), importância referente à 
Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição 
do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não 
seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo 
direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão, requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
auxílio para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão 
estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-
se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
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– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação de 
sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R(Aviso de Recebimento). 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/
SP, CEP: 17.020-310, no período  de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista 
de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  
médicos oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na 
previsão do artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade 
ou não da deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida 
norma, observadas as seguintes disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º 
(primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuado nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. 
Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro a 
10 de novembro de 2011 das 9h00min. às 16h00min., juntamente com a cópia do Pré-comprovante de 
inscrição, devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil 
a comprovar doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de 
Bauru/SP (original ou cópia condicionada autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia 
autenticada).
6. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado , dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º 
(primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter 
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Agente em Gestão Administrativa e Serviços – TELEFONISTA
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
   Língua Portuguesa;
   Informática;
   Matemática;

 Atualidades.
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Gestão Administrativa e 
Serviços –Telefonista será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2011, será composta por 40 
(quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando 
sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos 
que obtiverem 60% (sessenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 13 (treze) de dezembro de 2011.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 
deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento: Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição.
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da 
aplicação da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Gestão Administrativa e Serviços 
– Telefonista terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada 
questão correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado 
aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo 
com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas 
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 
de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 
correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo 
para o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de 
acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03)
b) o maior número de acertos nas questões de Conhecimentos Específicos.

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e 
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 
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como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado 
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues 
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não 
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e 
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual 
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como 
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde 
que às suas expensas. 

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e 
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1948/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TELEFONISTA
Atender chamadas telefônicas. Identificar-se e ouvir as necessidades do solicitante. Transferir chamadas 
internas ou externas. Prestar serviços. Averiguar números solicitados. Completar chamadas nacionais e 
internacionais quando solicitadas, após autorização do superior. Direcionar pessoas a outros serviços, 
divisões, departamentos ou secretarias.  Encaminhar reclamações ao superior. Avaliar constantemente 
qualidade do atendimento prestado ao público. Fornecer informações. Pesquisar e informar ramais, 
telefones e endereços dos órgãos municipais.  Informar alteração de número telefônico. Prestar informações 
sobre as funções das divisões, departamentos e secretarias. Operar equipamentos.  Operar PABX. Informar-
se com relação a normas de ligações.  Atualizar-se quanto às práticas de trabalho e novos equipamentos.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM GESTÃO ADMINISTRATIVA E SERVIÇOS - TELEFONISTA
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Programa
1 – Princípios básicos do atendimento telefônico. 2 – Posicionamento correto da voz como principal 
instrumento de trabalho. 3 – Fraseologia adequada para atendimento telefônico. 4 – A importância da 
comunicação verbal e não-verbal. 5 – Percepção interpessoal.  6 – Recepção e transmissão correta das 
mensagens, emissor e receptor. 7 – Orientação e encaminhamento de pessoas a setores específicos. 8 – 
Normas e procedimentos para ligações: internas e externas(DDD e DDI). 9 – Manuseio de listas telefônicas: 
listas impressas e eletrônicas. 10 – Organização do trabalho e cuidados com equipamentos. 11 – Qualidade 
no atendimento ao público interno e externo. 12 – Ética e sigilo nas comunicações.

Bibliografia
Sugestão de livros:
1 – DANTAS, Edmundo Brandão. Atendimento ao Público nas Organizações. Editora: SENAC – 2º 
Edição – 2004.
2 – PERFORMANCE RESEARCH ASSOCIATES. Atendimento nota 10. Editora: Sextante – 1º Edição 
– 2008.
3 – TOMPAKOW, Roland. O corpo fala. Editora: Vozes – 57º Edição – 1986. Link para acesso ao livro: 
http://pcangelo.files.wordpress.com/2008/05/corpofl.pdf

Sugestão de sites:
1 - Disponível em: http://www.institutodenver.com.br/profissao-recepcionista-telefonista.html
2 - Disponível em: http://www.sinsesp.com.br/artigos/comport/23-a-comunicacao-eficaz-marco2006
3 - Disponível em: http://www.sinsesp.com.br/artigos/comport/18-dicas-uteis-para-falar-corretamente-ao-
telefone
4 - Disponível em: http://www.secretariamoderna.com.br/NewNoticia.php?cTp=1&pChv===AUWZFW
W5GaGNlRaNVTWJVU
5 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/o-processo-de-empatia-no-atendimento-ao-
cliente/
6 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/a-arte-de-atender-com-excelencia/
7 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/a-importancia-da-comunicacao-no-
atendimento-telefonico/
8 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/dicas-da-excelencia-no-atendimento-
telefonico-%E2%80%93-parte-1/
9 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/dicas-para-atingir-a-excelencia-no-
atendimento-telefonico-%E2%80%93-parte-2/
10 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/dicas-para-execlencia-no-atendimento-
telefonico-%E2%80%93-parte-3/
11 - Disponível em: http://www.atendimentoaocliente.com.br/a-excelencia-no-atendimento-x-
competitividade-no-mercado/
12 – Artigos de Ética e Comportamento / Etiqueta, disponível em:http://www.fenassec.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
Programa
1 - Compreensão de texto. 2 - Concordância nominal e verbal. 3 - Emprego de Vocabulário. 4 - Uso dos 
verbos
5 - Morfologia (classes de palavras): substantivo, adjetivo, artigo, pronome, verbo, advérbio, preposição, 
conjunção, interjeição e numeral). 
Observação: A prova de conhecimentos em Língua Portuguesa versará sobre questões que exigem do 
candidato habilidades de interpretação, observadas a norma culta, em especial às concordâncias verbais 
e nominais, conhecimento das classes de palavras, vocabulário e os gêneros textuais na construção dos 
sentidos.

INFORMÁTICA
Programa
1 - Histórico da informática. 2 -  Sistema de informação, definição e componentes. 3 - Unidades de medida 
utilizadas na informática. 4 - Hardware, software e peopleware. 

Disponível em: http://cursosonlinegratis.com.br/curso-de-informatica-basica-apostila-completa/ 

MATEMÁTICA
Programa
1. Números Reais: Adição, Subtração, Multiplicação, Divisão, Potenciação e Radiciação. 
2. Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum. 
3. Sistema Legal de Medidas. 
4. Média Aritmética, Geométrica e Ponderada.
5. Razões e Proporções.
 6. Regras de Três Simples e Compostas. 
7. Taxas de Juros Simples e Compostas
8. Porcentagem. 
9. Equações e Inequações de 1° e 2° Graus. 
10. Sistemas Lineares. 
11. Conjuntos Numéricos.
12. Matrizes e Determinantes. 
13. Função Polinomial do 1° grau. 
14. Função Polinomial do 2° grau. 
15. Progressão Aritmética e Geométrica. 
16. Trigonometria. 
17. Noções de Probabilidade e Estatística. 
18. Análise Combinatória.
19. Áreas e Volumes.

ATUALIDADES
Programa
Fatos ocorridos a partir de Janeiro/2011 em Bauru,  no Brasil e no Mundo, em diversas áreas, tais como: 
política, economia, cultura, sociedade, saúde, esporte, educação, tecnologia, relações internacionais e meio 
ambiente.
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Sugestões  de  meios impressos ou digitais:
1 - Jornal Bom dia. Site: www.redebomdia.com.br
2 -  Jornal da Cidade. Site: www.jcnet.com.br
3 -  Prefeitura Municipal de Bauru. Site: www.bauru.sp.gov.br
4 -  Revista Veja. Site:www.veja.com.br
5 - Revista Época. Site: www.epoca.com.br

ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 
______________.
Descrição da Deficiência: ___________________________________________
______________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:_____________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
13/12/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/12/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/12/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/12/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/12/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP,  08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 69/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, 
na Lei Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na 
modalidade “Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para 
o provimento do Cargo Público Efetivo vago de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO 
E TRANSPORTE - FOGUISTA, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que 
forem criados durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação 
de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime 
Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), 
pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 
5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: 
Leonardo José Felisardo, Alex Gimenez Sanches e sob a coordenação de Mônica Cristina Pereira da 
Silva e Luciana Cordeiro Garcia, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1951/2011, 
obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo 
ao cargo efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade 
previsto neste Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo 
Capítulo II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de 
validade do Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos 
remanescentes, aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do 
Servidor Público Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar 
do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de 
Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais 
legislações inerentes aos Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho 
prevista no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II 
deste Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 13 de dezembro de 2011.   
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA 
INSCRIÇÃO:
Cargo: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte - FOGUISTA
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio. 
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: R$ 395,00 
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/10.
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) + Vale-Refeição (R$ 165,00).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar 
ciente de que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo 
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descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, 
da Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência 
de processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de 
emprego público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por 
órgãos da administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através 
da entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em 
convocação própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da 
inscrição, sem prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições 
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher 
o valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições 
exigidos para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente através 
da ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 
às  16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os 
seguintes procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações 
destes sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras 
inscrições em outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer 
Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha 
cadastrados) ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados 
solicitados, atentando-se para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE - FOGUISTA e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 20,00 (vinte reais), importância referente à 
Taxa de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer 
agência bancária, até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de 
transferência, DOC, ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra 
via que não a especificada neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição 
que não atenda a todos os requisitos fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o 
do cargo previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo 
obrigado a novo pagamento.
2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) 
durante os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, 
através da área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição 
do candidato somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não 
seja observada tal determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo 
direito a restituição dos valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status 
PAGO ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar  no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo 
e não tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o 
Departamento de Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.  

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão, requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das 
condições especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, 
auxílio para transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão 
estar claramente descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como 
a justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:

1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na 
Lei Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-
se para o cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% 
(cinco por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do 
Concurso, para o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 
4º do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na 
Lei Municipal nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto 
Federal nº 3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no 
que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de 
aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de 
Inscrição preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses 
antes do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de 
deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença 
– CID, a provável causa da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação de 
sua prova, informando ainda, o nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, 
conforme modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se 
enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/
SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste 
Capítulo, não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista 
de classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, 
deverá, munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos 
oficiais do Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do 
artigo 4º, do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da 
deficiência com as atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, 
observadas as seguintes disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito 
de gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato 
será eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de 
Inscrição não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas 
alterações, devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação 
necessária para tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação 
no Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos 
com estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do 
direito a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital 
e não será devolvido ao candidato.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de 
restrição funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação  no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano 
corrente, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição 
efetuado nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas 
informações prestadas, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem 
de requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 10 de 
novembro de 2011 das 9h00min às 16h00min, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, 
devidamente preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar 
doação de sangue, no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP 
(original ou cópia autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade 
do doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do 
setor / área / departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou cópia 
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autenticada).
6. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e 
que não observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° 
(primeiro) dia útil subsequente à sua publicação  no Diário Oficial do Município disponível no site: www.
bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo 
IV.
9.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, 
permitindo aos canditatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa 
de inscrição pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários 
bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter 
Eliminatório e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte - Foguista
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Manutenção, Conservação 
e Transporte - Foguista será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) 
pontos, prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2011, será composta por 40 
(quarenta) questões objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando 
sobre os assuntos constantes no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) 
alternativa correta, e sua aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos 
que obtiverem 60% (sessenta por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 13 (treze) de dezembro de 2011.
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário 
constantes do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 
deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte 
documento: Original da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe 
que tenha força de documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento 
reconhecido por lei. Não serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com 
clareza a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência 
do candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma 
segunda chamada de prova.
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de 
um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua 
aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da 
aplicação da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação e 
Transporte - Foguista terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos 
a cada questão correta. A nota final corresponderá à soma dos acertos do candidato, sendo considerado 
aprovado aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo 
com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas 
pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta 
de acordo com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações 
transmitidas pelos fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais 
e comunicados referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para 

correspondência e demais dados, no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.
bauru.sp.gov.br inclusive após a divulgação da classificação final. 
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo 
para o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de 
acordo com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e 
interpostos no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo 
como termo inicial o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no 
site www.bauru.sp.gov.br (modelo ANEXO IV).
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado 
neste Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, 
devidamente fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues 
pelo candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não 
serão aceitos recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e 
que constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual 
o Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como 
seu número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes 
na lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde 
que às suas expensas. 

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando 
as determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e 
publicado no Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura 
no cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no 
decorrer do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos 
direitos decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua 
Homologação, podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração 
Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível 
na Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço 
indicado no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles 
assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1951/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – FOGUISTA

Preparar máquinas e equipamentos para entrar em operação. Controlar o funcionamento de caldeiras. 
Controlar qualidade da água e sistema de bombeamento. Operar compressores de ar. Controlar o 
funcionamento de máquinas fixas. Efetuar atividades para produção de gás de hulha. Realizar manutenção 
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de rotina. Testar o funcionamento,
calibrar e configurar máquinas e equipamentos; Medir nível de óleo lubrificante e hidráulico; Completar 
nível de
água e óleo;Verificar estoque e abastecer fornalha com combustível; Iniciar queima de combustível na 
fornalha;
Avaliar condições da bateria (acumulador de energia) e tensão das correias; Controlar tiragem de gases da 
fornalha
e pressão da caldeira; Verificar vazão da água; Inspecionar combustão da fornalha; Vistoriar tubulações da 
caldeira;
Coletar amostras; Medir PH, condutividade e índice de sílica da água; Efetuar descarga de fundo;Preparar 
soluções de produtos químicos, conforme orientações do responsável técnico; Controlar dosagem de 
soluções de produtos
químicos na caldeira; Conectar tubulações flexíveis;  Manusear válvulas; Extrair ar do sistema de 
bombeamento;
Controlar vazão do sistema de bombeamento, temperatura e pressão; Inspecionar sistema de segurança do 
compressor de ar e acioná-lo; Verificar pressão do ar e demanda do ar comprimido; Controlar  refrigeração 
do
compressor de  ar; Registrar  dados sobre o  funcionamento de compressores de ar;  Ajustar dimensões, 
alterar
configurações  e  abastecer instalação frigorífica com amônia;  Drenar óleo da  instalação frigorífica;Controlar
temperatura e umidade de câmaras e túneis de congelamento; Efetuar degelos em câmaras e túneis de 
congelamento;
Programar máquinas; Realizar testes a frio nas baterias; Conferir quantidades de carvão na torre das 
baterias; Carregar baterias com carvão; Controlar umidade do carvão; Efetuar análise granulométrica do 
carvão;Inspecionar
carregamento de carvão nas baterias; Identificar defeitos; Identificar condições inseguras; Realizar 
pequenos reparos; Solicitar e monitorar a manutenção de máquinas e equipamentos; Limpar queimadores, 
filtros de óleo,
fornalhas, tubulações da caldeira e válvulas; Lubrificar e ajustar máquinas e equipamentos;Trocar filtros 
de óleo
e óleo de máquinas e  equipamentos; Revisar bombas  de amônio;  Armazenar resíduos  em  condições 
seguras;
elaborar relatórios de funcionamento.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – FOGUISTA

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Programa
1.Manutenção da Via Permanente com Foco em Produção. 
2. ANTF - Agência Nacional de Transporte Ferroviário
3.Apostila Ferrovias – USP
4. Operação de Caldeiras a Vapor.
5. Segurança na Operação de Caldeiras.

Sites sugeridos:
1.http://transportes.ime.eb.br/MATERIAL%20DE%20PESQUISA/Monografias/MONOGRAFIAS%20
PDF/MANUTEN%C3%87%C3%83O%20DE%20VIA%20PERMANENTE%20COM%20FOCO%20
NA%20PRODU%C3%87%C3%83O.pdf 
2.http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/material-rodante 
3.http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/glossario-ferroviario 
4.http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fw
ww.stt.eesc.usp.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26id%3D
52%3Astt-605-transporte-ferroviario%26download%3D302%3Aprof.portot.g.-ep_ptr_ferroviasapostilano
va%26Itemid%3D141&rct=j&q=ferrovia%20usp&ei=KNyBToCkIIacgQenv8ki&usg=AFQjCNHz2G345
P4EvhFU2O8gJiqy7tAoRg
5.http://pt.wikipedia.org/wiki/Locomotiva_a_vapor 
6.http://www.callonimodels.com/tecnicas/tec_freios/freios.html 
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ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número 
de RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o 
conceito e critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo 
artigo 70, do Decreto n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) 
______________.
Descrição da Deficiência: __________________________________________
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.

A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando 
o comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades 
para o desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 
decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção 
óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 
60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação 
antes dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:_______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente 
e domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital 
nº_____,  promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho 
respeitosamente perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar 
pedidos e fundamentos do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
13/12/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/12/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/12/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/12/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/12/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 70/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade 
“Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o provimento do 
Cargo Público Efetivo vago de AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – 
MAQUINISTA DE TREM, descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados 
durante o prazo de validade do Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de 
Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei 
Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal 
de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais disposições legais 
aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Leonardo 
José Felisardo, Alex Gimenez Sanches e sob a coordenação de Deborah Sesquini de Oliveira e Luciana Cordeiro 
Garcia, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1950/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo ao cargo 
efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações inerentes aos 
Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 06 (seis) de dezembro de 2011.   
8. A Descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
Cargo: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte - MAQUINISTA DE TREM
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Médio. 
Vencimentos¹: R$ 887,25
Benefícios²: R$ 395,00 
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$ 20,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Agentes da Lei Municipal nº 5.975/10.
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) + Vale-Refeição (R$ 165,00).

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente de 
que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão 
do Ensino Médio devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, devidamente 
registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no Capítulo 
XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:

1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 
valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente através da 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às  
16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha cadastrados) 
ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados solicitados, atentando-se 
para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado: Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para 
o qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: AGENTE EM MANUTENÇÃO, 
CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MAQUINISTA DE TREM e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 20,00 (vinte reais), importância referente à Taxa 
de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência bancária, 
até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, 
ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada 
neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos 
fixados no presente Item, a mesma será cancelada. 
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o do cargo 
previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo 
pagamento.
2.6) Efetivação da Inscrição: O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir  COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar  no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.  

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão, requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das condições 
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente 
descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa 
da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se enquadra na 
previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R. (Aviso de Recebimento) 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, 
não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
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classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no 
Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com 
estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito 
a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição 
funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação  no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 
14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro a 10 de novembro de 2011 
das 9h00min às 16h00min, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente preenchido 
via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, no corrente 
ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou cópia autenticada).
6. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e que não 
observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1° (primeiro) 
dia útil subsequente à sua publicação  no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1) O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos canditatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição pelos 
motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO:
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Agente em Manutenção, Conservação e Transporte – MAQUINISTA DE TREM
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos.
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Agente em Manutenção, Conservação e 
Transporte – Maquinista de Trem  será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 11 (onze) de dezembro de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes 
no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta 
por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 06 (seis) de dezembro de 2011.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 

podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição. 
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com clareza 
a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do 
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda 
chamada de prova.
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Agente em Manutenção, Conservação e Transporte 
– Maquinista de Trem terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a 
cada questão correta. A nota final corresponderá à soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado 
aquele que obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com 
as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de acordo 
com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos 
fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato, acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo, na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br inclusive após a divulgação 
da classificação final. 
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03).

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br (modelo ANEXO IV).
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando as 
determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
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4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua Homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1950/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MAQUINISTA DE TREM
Inspecionar o trem. Inspecionar equipamentos de bordo; Inspecionar equipamentos de segurança; Inspecionar 
sistemas de refrigeração e lubrificação; Testar sistema de portas e lacres; Inspecionar condições físicas do 
veículo (janelas, engates, mangueiras e outras); Verificar condições de limpeza; Conduzir trem, Ligar o veículo; 
Monitorar equipamentos de bordo; Acionar buzina; Liberar o freio; Movimentar o veículo na modalidade manual, 
semi-automática ou automática; Conduzir veículo para a via principal; Cumprir tempo de percurso e parada; 
Observar condições de via; Atentar para passagem de nível e pedestres; Obedecer sinais de manobra e da via; 
Engatar locomotivas e vagões na composição; Desengatar locomotivas e vagões da composição; Operar aparelho 
de mudança de via; Acionar freio de emergência em situação de risco; Recolher veículo; Desligar o veículo; 
Atuar em falhas de equipamentos, Detectar falhas de equipamentos; Solucionar pequenas falhas; Solicitar 
manutenção; Solicitar reboque; Preparar trem para reboque; Evacuar veículo; Emitir relatório de ocorrência; 
Transportar passageiros,  Alinhar o veículo para embarque e desembarque de passageiros; Monitorar embarque 
e desembarque de passageiros; Conferir acomodação dos passageiros; Controlar abertura e fechamento das 
portas; Anunciar mensagens, se necessário. Prestar informações ao usuário; Orientar passageiros sobre regras 
de segurança; Solicitar resgate de passageiros, quando necessário; Comunicar-se com o centro de controle 
operacional, Confirmar destino;
 Informar posicionamento; Comunicar impedimentos de circulação do veículo; Informar ocorrências com o 
usuário; Comunicar ocorrências externas ao sistema; Acatar instruções via rádio; Informar situação de risco ao 
longo da via; Solicitar interdição da via; Preencher livro de bordo; Preencher relatório de quilometragem.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

AGENTE EM MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE – MAQUINISTA DE TREM

PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:
Programa
1. Manutenção da Via Permanente com Foco em Produção. 
2. ANTF - Agência Nacional de Transporte Ferroviário.
3. Apostila Ferrovias – USP.
4. Operação de Caldeiras a Vapor.
5. Segurança na Operação de Cladeiras.

Sites sugeridos:
1.http://transportes.ime.eb.br/MATERIAL%20DE%20PESQUISA/Monografias/MONOGRAFIAS%20PDF/
MANUTEN%C3%87%C3%83O%20DE%20VIA%20PERMANENTE%20COM%20FOCO%20NA%20
PRODU%C3%87%C3%83O.pdf 
2.http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/material-rodante 
3.http://www.antf.org.br/index.php/informacoes-do-setor/glossario-ferroviario 
4.http://www.google.com.br/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CB4QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
stt.eesc.usp.br%2Findex.php%3Foption%3Dcom_phocadownload%26view%3Dcategory%26id%3D52%3As
tt-605-transporte-ferroviario%26download%3D302%3Aprof.portot.g.-ep_ptr_ferroviasapostilanova%26Itemi
d%3D141&rct=j&q=ferrovia%20usp&ei=KNyBToCkIIacgQenv8ki&usg=AFQjCNHz2G345P4EvhFU2O8gJ
iqy7tAoRg
5.http://pt.wikipedia.org/wiki/Locomotiva_a_vapor 
6.http://www.callonimodels.com/tecnicas/tec_freios/freios.html 
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ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número de 

RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:__________________________________________
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:
Nome do médico/CRM:___________________________________________
Endereço para contato:____________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e 
domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente 
perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos 
do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
06/12/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
08/12/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
10/12/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
11/12/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
15/12/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
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EDITAL Nº 71/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade 
“Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o provimento do 
Cargo Público Efetivo vago de ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO, descrito no 
Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do Concurso 
Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público reger-se-á pelo 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), 
pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações 
posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e 
alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Secretaria Municipal da 
Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Luiz 
Ricardo Paes de Barros Cortez, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins, Donizete do Carmo dos Santos e sob a 
coordenação de Mariana Félix Bueno Belone e Elisangela Aparecida Rodrigues Borges, sendo todos os membros 
nomeados através da Portaria nº 1947/2011, obedecidas as normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo ao cargo 
efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 
Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários 
dos Servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Lei Municipal nº 5.950/10) e demais legislações inerentes aos 
Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 13 (treze) de dezembro de 2011.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
Cargo: Especialista em Saúde – MÉDICO VETERINÁRIO
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em Medicina Veterinária e Registro no Conselho 
Regional de Medicina Veterinária (CRMV).
Vencimentos¹: R$ 2.100,00 
Benefícios²: R$ 230,00 
Jornada Básica de Trabalho: 20 horas/semanais
*Jornada Especial de Trabalho: 24, 36 e 40 horas/semanais.
Valor Inscrição: R$ 30,00
*Jornada de 24 horas/semanais: R$ 2.100,00 + R$ 420,00 de jornada suplementar
*Jornada de 36 horas/semanais: R$ 2.100,00 + R$ 1.680,00 de jornada suplementar.
*Jornada de 40 horas/semanais: R$ 2.100,00 + R$ 2.100,00 de jornada suplementar.

OBS: O ingresso nas Jornadas Especiais de Trabalho dar-se-á por solicitação do interessado ou por necessidade 
e interesse público, mediante anuência do mesmo, ficando condicionado à disponibilidade de carga horária, 
conforme previsto na Lei Municipal nº 5.950/2010.

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas em Saúde da Lei nº 5.950/10 
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente de 
que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do 
Ensino Superior em Medicina Veterinária, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou 
Particular, devidamente registrado no órgão competente e Registro no Conselho Regional de Medicina Veterinária 
– CRMV, comprovando estar apto no exercicio da profissão) e os documentos necessários à investidura do cargo 
indicados no Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 

público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 
valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente através DA 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às 
16h00min. do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha cadastrados) 
ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados solicitados, atentando-se 
para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado : Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o qual 
pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO 
VETERINÁRIO e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância referente à Taxa 
de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência bancária, 
até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, 
ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada 
neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos 
fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o do cargo 
previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo 
pagamento.
2.6) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar consigo no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão, requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das condições 
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente 
descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa 
da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se enquadra na 
previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
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6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R(Aviso de Recebimento). 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período  de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, 
não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no 
Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com 
estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito 
a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição 
funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 10 de novembro 
de 2011 das 9h00min às 16h00min, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, 
no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada 
autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia autenticada).
6. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e que não 
observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado , dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição 
pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua 
região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista em Saúde – MÉDICO VETERINÁRIO
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
  Língua Portuguesa;
  Legislação Municipal.
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista em Saúde – Médico Veterinário 
será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 18 (dezoito) de dezembro de 2011, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes no 
Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua aplicação 
terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta por cento) 
de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 13 (treze) de dezembro de 2011.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com clareza 
a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do 
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda 
chamada de prova.
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 

CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista em Saúde – Médico Veterinário terá 
caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão correta. A 
nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que obtiver, no 
mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com 
as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de acordo 
com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos 
fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação 
da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03)
b) o maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos .

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
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11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando as 
determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua Homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 
4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1947/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO
Exercer inspeção de alimentos de origem animal. Participar e responder pelo controle de zoonoses. Praticar 
clínica médica veterinária com os animais do zoológico. Receber denúncias ou solicitações de inspeção. 
Realizar levantamento administrativo do estabelecimento. Solicitar veículo para realizar a inspeção. Ir até o 
local do estabelecimento. Analisar a qualidade do produto (cor, odor, textura, etc). Coletar, encaminhar e analisar 
resultados de exames laboratoriais dos alimentos. Analisar junto ao estabelecimento ou fornecedor a alimentação 
que foi oferecida aos animais, vacinas, doenças que apresentaram, modo de abate,etc. Analisar as condições 
de transporte dos alimentos. Analisar condições de armazenamento dos alimentos. Analisar o manuseio dos 
alimentos dentro doestabelecimento. Orientar, advertir e notificar quando encontrar alguma irregularidade. 
Realizar acompanhamentos para fiscalizar se as ordens de advertência e notificações foram cumpridas. Emitir 
laudos e documentos referentes à inspeção. Auxiliar nos aspectos burocráticos e administrativos referentes ao 
processo de vistoria e fiscalização desenvolvido. Receber e analisar dados do controle de zoonoses. Programar e 
implementar medidas de averiguação, fiscalização e acompanhamento na área de controle de zoonoses, através de: 
Examinar clinicamente os animais. Coletar, encaminhar e analisar os materiais laboratoriais. Realizar necropsias. 
Vistoriar os habitats dos animais. Realizar programas de vacinações. Realizar programas de vermifugações. 
Realizar controle reprodutivo dos animais (castração). Orientar população. Atender denúncias de maus tratos, em 
que os animais oferecem ou ocasionaram danos a pessoas, determinando a apreensão ou a manutenção da guarda 
do animal pelo dono. Realizar prevenção da fauna sinantrópica. Realizar treinamentos para os agentes sanitários. 
Apreender os animais encontrados soltos dentro da área urbana. Orientar cuidados com a saúde e alimentação 
dos animais apreendidos. Emitir pareceres, laudos, relatórios, etc. Realizar atendimentos emergenciais, quando 
necessário. Realizar atendimentos rotineiros. Realizar exame clínico. Coletar amostras (sangue, fezes, etc) e 
conduzir para análise laboratorial. Analisar dados dos exames laboratoriais. Analisar e acompanhar o estado de 
saúde dos animais. Prescrever e solicitar medicação. Realizar pesquisas sobre os animais do zoológico: hábitos. 
alimentares, reprodução, etc, quando julgar necessário. Orientar funcionários no trato e alimentação dos animais. 
Orientar e implementar o ambiente adequado aos animais. Auxiliar e orientar o remanejamento dos animais 
para outros zoológicos. Receber e realizar exame de condições dos animais recebidos pelo zoológico. Realizar 
eutanásia e necropsia, quando julgar necessário.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA EM SAÚDE – MÉDICO VETERINÁRIO
PROVA OBJETIVA:

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Bibiografia
1. A, P. N. & SZYFRES, B. Zoonosis y enfermidades transmissibles comunes al hombre y a los animales. 
Organizacion Panamericana de La Salud. Washington, 1986 (Publicacion Científica, 503), 726p. 
2. BEER, J. Doenças infecciosas dos animais domésticos. Ed. ROCA, São Paulo, 1988 volumes 1 e 2.
3.  BLOOD, F.F. & HENDERSON, J.A. Veterinary Medicine. 7a ed. Bailliére Tindall, London, 1989.  
4. BRUNER, D.W. & GILLESPIE, J.H. Hagan’s infectious diseases of domestic animals. New York, 
Cmonstock Publ. Ass., 1973 
5.  CORTES, J.A. Epidemiologia. Conceitos e Princípios Fundamentais. Livraria Varela, Ltda. São Paulo, 
1993. 

6. FORATINI, O.P. Epidemiologia Social. São Paulo, Editora Edgard Blucher e EDUSP, 1976. 
7. FORTES, E. Parasitologia Veterinária. 4ª ed. Ed. Ícone, São Paulo, 2004.
8. Manual de Vigilância e Controle da Leishmaniose Visceral Americana do Estado de São Paulo. Disponível em: 
http://www.sucen.sp.gov.br/downl/leish/manual_lva.pdf
9. Raiva – Aspectos gerais e clínica, São Paulo, Instituto Pasteur, 2009 (Manuais, 8) 49p. Disponível em:  http://
www.pasteur.saude.sp.gov.br/extras/manual_08.pdf
10. TAYLOR, M.A. Parasitologia Veterinária. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, 2010.
11. THRUSFIELD, M. Epidemiologia Veterinária. Ed. Roca, São Paulo, 2004.

LÍNGUA PORTUGESA
Programa
1. Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos;
2. Crase;
3. Problemas Gerais da Língua Culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde;  cessão/sessão/seção/secção; 
Há/a; a fim de/ afim de;
4. Sintaxe de Regência;
5. Sintaxe de Concordância;
6. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos integrantes da oração (objeto direto, objeto 
indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, agente da passiva, o complemento nominal); 
termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, adjunto adverbial);
7. Morfologia: Flexão dos substantivos - gênero e número, plural dos substantivos compostos; flexão dos 
adjetivos – gênero, número e grau; emprego dos artigos; Pronome – classificação e emprego dos pronomes de 
tratamento, dos pronomes oblíquos, dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos.
Bibliografia
1. AMARAL, Emília (et al). Novas Palavras: português, volume único. São Paulo: FTD, 2003.
2. ANDRADE, Maria Margarida e HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa. Noções básicas para Cursos 
Superiores. São Paulo: Atlas, 1999.
3. BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 1992.
4. CARNEIRO, Agostinho Dias.Texto em construção: Interpretação de texto. São Paulo: Moderna, 1996.
5. CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 1991. 
6. FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1993.
7. FIORIN, José Luiz e Savioli, Francisco Platão.  Para entender o texto – leitura e redação.  São Paulo – Ática, 
1990.
8. INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação – São Paulo – Scipione, 1998.
9. PAULA, Everton de. Português contemporâneo. Teoria e aplicação de exercícios para o Curso Superior.  São 
Paulo: Atlas, 1997.
10. SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria. São Paulo – Atual, 1990.
11. TERRA, Ernani. Gramática, literatura & redação para o 2º. Grau. São Paulo: Scipione, 1997.
12. TERRA, Ernani e NICOLA NETO, José de. 1001 dúvidas de português. São Paulo: Saraiva, 1997.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
1. Lei Municipal nº 5950, de 02 de agosto de 2010 (PCCS Saúde). Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/
arquivos/sist_juridico/documentos/leis/lei5950.pdf
2. Lei Municipal nº 3781, de 21 de outubro de  1994. Disponível em: http://www.bauru.sp.gov.br/arquivos/
sist_juridico/documentos/leis/lei3781.doc

ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número de 
RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência:__________________________________________
_________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
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D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura carimbo:________________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e 
domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente 
perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos 
do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
08/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
13/12/2011 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/12/2011 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
17/12/2011 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
18/12/2011 Previsão da Realização Prova Objetiva
22/12/2011 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 08 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

EDITAL Nº 72/2011 DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU, através da Secretaria Municipal da Administração, por 
determinação do Sr. Prefeito, faz saber que, com base no inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei 
Orgânica do Município de Bauru e nas Leis Municipais vigentes, realizará Concurso Público na modalidade 
“Provas”, regido de acordo com as Instruções Especiais, parte integrante deste Edital, para o provimento do Cargo 
Público Efetivo vago de ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE CULTURAL, 
descrito no Capítulo II deste Instrumento, os que vagarem ou que forem criados durante o prazo de validade do 
Concurso Público em questão, bem como para a formação de Cadastro de Reserva. O referido Cargo Público 
reger-se-á pelo Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações 
posteriores), pelo Regime Jurídico Único do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.373/91 
e alterações posteriores), pelo Regime Disciplinar do Servidor Público Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 
3.781/94 e alterações posteriores), pelo Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos Servidores da Administração 
Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais disposições legais aplicáveis aos Servidores Públicos Municipais.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:
1. O Concurso Público realizar-se-á sob a responsabilidade da Comissão Examinadora, composta por: Cristina 
Minae Shirosati Marçal de Souza, Edson Alcebiades Sposito, Henrique Pacchioni Martins, Elaine Regina 
Cassoli, Audrey do Nascimento Sabbatini Martins e sob a coordenação de Luciana Cordeiro Garcia e Sandra 
Marquezi Pirola Bezerra, sendo todos os membros nomeados através da Portaria nº 1949/2011, obedecidas as 
normas deste Edital.
2. O Concurso destina-se ao preenchimento de vagas ora existentes e que vierem a surgir e é relativo ao cargo 
efetivo descrito no Capítulo II, obedecida a ordem classificatória, durante o prazo de validade previsto neste 
Edital.
3. Os candidatos aprovados que, não tendo sido contemplados pelo número de vagas previstas pelo Capítulo 
II, integrarão o Cadastro de Reserva, com expectativa de direito à nomeação dentro do prazo de validade do 
Concurso Público regulado pelo presente Edital e eventual prorrogação, em relação aos cargos remanescentes, 
aos que vagarem e aos que forem criados.
4. Os candidatos que tomarem posse estarão subordinados ao Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Bauru (Lei Municipal nº 1.574/71 e alterações posteriores), ao Regime Jurídico Único do Servidor Público 
Municipal (Lei Municipal nº 3.373/91 e alterações posteriores), ao Regime Disciplinar do Servidor Público 

Municipal de Bauru (Lei Municipal nº 3.781/94 e alterações posteriores), ao Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos Servidores da Administração Geral (Lei Municipal nº 5.975/10) e demais legislações inerentes aos 
Servidores Públicos Municipais. 
5. Os candidatos ao cargo do presente Concurso Público ficarão sujeitos à Jornada Básica de Trabalho prevista 
no Capítulo II deste Edital. 
6. O cargo, as vagas, a escolaridade/pré-requisito e os vencimentos estão estabelecidos no Capítulo II deste 
Edital.
7. A data, o local e horário de realização da Prova Objetiva serão divulgados no Edital de Convocação 
publicado no Diário Oficial do Município de Bauru em 10 (dez) de janeiro de 2012.   
8. A descrição do Cargo consta no Anexo I deste Edital.
9. O Conteúdo Programático consta do Anexo II deste Edital.
10. A contratação será pelo Regime Estatutário.

CAPÍTULO II – DO CARGO, DA(S) VAGA(S), DA ESCOLARIDADE/PRÉ-REQUISITO, DOS 
VENCIMENTOS, DOS BENEFÍCIOS, DA JORNADA DE TRABALHO E DO VALOR DA INSCRIÇÃO:
Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – AGENTE CULTURAL
Vaga(s): 01
Escolaridade/Pré-Requisito: Conclusão do Ensino Superior em qualquer área.
Vencimentos¹: R$ 2.100,00 
Benefícios²: R$ 230,00 
Jornada Básica de Trabalho: 40 horas/semanais
Valor Inscrição: R$30,00

Notas:
¹ Vencimentos – Referência Salarial C1 / Grade dos Especialistas da Lei nº 5.975/10 
² Benefícios – Vale-Compra (R$ 230,00) 

CAPÍTULO III – DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO:
1. Das Condições Necessárias para Investidura no Cargo: Ao inscrever-se, o candidato deverá estar ciente de 
que sua posse ficará condicionada ao preenchimento das condições essenciais ao cargo abaixo descritas:
a) ser brasileiro nato, naturalizado ou estrangeiro, nos termos do artigo 12 da Constituição Federal de 1.988, da 
Lei Federal nº 6.815/80 (Estatuto do Estrangeiro) e Decreto Federal nº 86.715/81;
b) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos na data da posse;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;
e) não registrar antecedentes criminais, achando-se em pleno exercício de seus direitos civis e políticos;
f) possuir os requisitos necessários para exercer o cargo pleiteado, bem como os documentos comprobatórios 
da escolaridade/pré-requisitos constantes do Capítulo II (Diploma, Certificado ou Declaração de Conclusão do 
Ensino Superior em qualquer área, devendo este ser emitido por estabelecimento de Ensino Oficial ou Particular, 
devidamente registrado no órgão competente) e os documentos necessários à investidura do cargo indicados no 
Capítulo XIII, Item 4 deste Edital; 
g) ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;
h) residir no Município de Bauru/SP ou em localidade próxima, nos termos das Leis Municipais nº 3.781/94 
(artigo 14, inciso XII) e 5.805/09.
i) não ter sido demitido ou exonerado do serviço público federal, estadual ou municipal, em consequência de 
processo administrativo ou a bem do serviço público, bem como não ter sido demitido por justa causa de emprego 
público de autarquia, fundação, empresa pública, ou sociedade de economia mista, instituída por órgãos da 
administração federal, estadual ou municipal;
2. A comprovação do preenchimento das condições necessárias à investidura no cargo será feita através da 
entrega de seus documentos comprobatórios. A não entrega de tais documentos na data pré-fixada em convocação 
própria, eliminará o candidato do Concurso Público, anulando-se todos os atos decorrentes da inscrição, sem 
prejuízo das sanções penais aplicáveis à falsidade da Declaração firmada no ato da inscrição.
3. O candidato nomeado que, na data da posse, não reunir todos os requisitos enumerados no Item 1 deste 
Capítulo perderá o direito à vaga, sem ter direito à restituição da Taxa de Inscrição.

CAPÍTULO IV – DAS INSCRIÇÕES:
1. A inscrição do candidato implicará o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições estabelecidas 
neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento.
 1.1) Objetivando evitar ônus desnecessário, o candidato deverá orientar-se no sentido de recolher o 
valor da inscrição somente após tomar conhecimento de todos os procedimentos, requisitos e condições exigidos 
para o Concurso. 
2. As inscrições para o Concurso Público regulado neste Edital serão realizadas exclusivamente através DA 
ÁREA DE CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br, das 9h00min. do dia 07 de novembro de 2011 às 
16h00min do dia 28 de novembro de 2011, (horário de Brasília/DF), devendo o candidato adotar os seguintes 
procedimentos:
Observações: Por se tratar de um sistema de Concursos, o Candidato deve seguir todas as orientações destes 
sub-itens bem como guardar seu usuário e senha informados para posteriores consultas e/ou outras inscrições em 
outros concursos desta Prefeitura.
2.1) Escolha do Cargo: Escolher o Cargo desejado em “Inscrições Abertas” e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.2) Cadastro: O candidato deverá efetuar seu acesso ao sistema (caso já possua usuário e senha cadastrados) 
ou cadastrar-se em “Cadastro do Candidato”, informando corretamente todos os dados solicitados, atentando-se 
para os dados OBRIGATÓRIOS.
2.3) Seleção do Cargo Desejado : Após preencher o cadastro, o candidato deverá optar pelo cargo para o 
qual pretende concorrer, sendo, no caso regulado pelo presente Edital: ESPECIALISTA ESPORTIVO, 
CULTURAL E SOCIAL – AGENTE CULTURAL e selecionar “Fazer Inscrição”.
2.4) Confirmação de Inscrição: Ler atentamente o “Formulário de Inscrição”, selecionar a opção de 
confirmação dos dados e após “Confirmar Inscrição”.
2.5) Recolhimento da Taxa de Inscrição - Impressão do Boleto Bancário e do Pré-Comprovante de 
Inscrição: Após preencher o cadastro e escolher qual o cargo que pretende concorrer, o candidato deverá 
providenciar a impressão do Boleto Bancário no valor de R$ 30,00 (trinta reais), importância referente à Taxa 
de Inscrição, não restituível sob qualquer hipótese, bem como do Pré-Comprovante de Inscrição.   
a) O Boleto Bancário impresso nos termos indicados no Item 2.5 poderá ser pago em qualquer agência bancária, 
até a data de seu vencimento. Não serão aceitos pagamentos em cheque, através de transferência, DOC, 
ordem de pagamento, condicionais e/ou extemporâneas ou por qualquer outra via que não a especificada 
neste Edital. Sendo verificado, a qualquer tempo, o recebimento de inscrição que não atenda a todos os requisitos 
fixados no presente Item, a mesma será cancelada.
b) O candidato que efetuar o pagamento do Boleto Bancário referente a outro concurso que não o do cargo 
previsto neste edital não poderá utilizá-lo para efetivar a inscrição neste concurso, sendo obrigado a novo 
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pagamento.
2.6) Efetivação da Inscrição : O candidato deverá acompanhar (mediante login e senha de acesso) durante 
os 05 (cinco) dias úteis subseqüentes ao pagamento do Boleto Bancário tratado no Item 2.5, através da 
área de CONCURSOS do site www.bauru.sp.gov.br a efetivação de sua inscrição. A inscrição do candidato 
somente será válida após a sua Efetivação, nos termos indicados neste item. Caso não seja observada tal 
determinação, o candidato ficará impossibilitado de realizar a prova, não tendo direito a restituição dos 
valores recolhidos a título de Taxa de Inscrição.
a) O candidato deve obrigatoriamente imprimir o COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO (com status PAGO 
ou ISENTO) após a efetivação e, para sua segurança, levar no dia da Prova.
b) Caso o candidato tenha efetuado o pagamento do Boleto Bancário nos termos indicados neste Capítulo e não 
tenha a confirmação de seu pagamento no site supracitado, este deverá entrar em contato com o Departamento de 
Recursos Humanos, através dos telefones (14) 3235-1081 ou (14) 3235-1207.

CAPÍTULO V – DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA PRESTAÇÃO DA PROVA: 
1. Condições Especiais para Prestação das Provas: Os candidatos portadores de necessidades especiais 
poderão, requerê-las, de forma justificada, no ato da inscrição, apresentando pedido detalhado das condições 
especiais de que necessita, como por exemplo: prova ampliada, auxílio para leitura da prova, auxílio para 
transcrição da prova no gabarito, sala de fácil acesso, ou outras condições as quais deverão estar claramente 
descritas no pedido.
1.1) A solicitação da Condição Especial para prestar a prova deverá vir acompanhada de Laudo Médico, 
onde conste a Classificação Internacional de Doença – CID da doença que acomete o candidato, bem como a 
justificativa de necessidade da condição pleiteada pelo candidato. 
1.2) O atendimento às condições especiais pleiteadas ficará sujeito à análise da razoabilidade do solicitado.

CAPÍTULO VI – DAS INSCRIÇÕES PARA CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA:
1. Às pessoas com deficiência que pretendem fazer uso das prerrogativas que lhes são facultadas no inciso 
VIII do artigo 37 da Constituição Federal, na Lei Federal nº 7.853/89, no Decreto Federal nº 3.298/99, na Lei 
Complementar Estadual nº 683/92 e na Lei Municipal nº 5.215/04, é assegurado o direito de inscrever-se para o 
cargo em Concurso Público, cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.
2. Em cumprimento a legislação Federal, Estadual e Municipal, ser-lhes-á reservado o percentual de 5% (cinco 
por cento) das vagas existentes, as que vierem a surgir ou forem criadas no prazo de validade do Concurso, para 
o Cargo regulado pelo presente Edital.
3. Consideram-se pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias discriminadas no artigo 4º do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça e na Lei Municipal 
nº 5.215/04.
4. As pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais previstas no artigo 40 do Decreto Federal nº 
3.298/99, participarão do Concurso em igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação, ao dia, horário e local de aplicação das provas. 
5. O candidato deverá declarar, no ato de inscrição tal condição, especificando-a no Formulário de Inscrição 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV.
5.1) Para Efetivar sua Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV, o candidato com deficiência deverá 
apresentar Laudo Médico (original ou cópia autenticada) expedido no prazo máximo de 12 (doze) meses antes 
do término do período designado para as inscrições, atestando a espécie e o grau ou nível de deficiência, com 
expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID, a provável causa 
da deficiência que lhe acomete, se há seqüelas que assegurem a adaptação de sua prova, informando ainda, o 
nome do candidato, seu documento de identidade (RG), número do CPF, conforme modelo do Anexo III. 
a) O Laudo Médico para os fins acima indicados deverá constar expressamente que a deficiência se enquadra na 
previsão do artigo 4º e seus incisos do Decreto nº 3.298/1999 e alterações posteriores. 
6. Os benefícios previstos nos parágrafos 1º e 2º do artigo 40 do Decreto Federal nº 3.298/99, deverão ser 
requeridos, por escrito e tal Requerimento deverá ser enviado pelo correio com A.R (Aviso de Recebimento). 
endereçado a Comissão Examinadora do referido concurso, para o Departamento de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Bauru, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, 
CEP: 17.020-310, no período  de 07 de novembro de 2011 a 28 de novembro de 2011.
7. Além do já determinado, o candidato com deficiência deverá declarar, quando da inscrição, se deseja 
concorrer às vagas reservadas aos candidatos com deficiência, no campo destinado para tanto.
8. O candidato com deficiência que não realizar a inscrição conforme as instruções constantes neste Capítulo, 
não poderá impetrar recurso administrativo em favor de sua condição.
9. O candidato com deficiência, se classificado na forma estabelecida por este Edital, além de figurar na lista de 
classificação geral, terá seu nome constante da lista específica de deficientes. 
10. O candidato com deficiência aprovado no Concurso regulado por este Edital, quando convocado, deverá, 
munido de documento de identidade original, submeter-se à avaliação a ser realizada pelos  médicos oficiais do 
Município de Bauru, objetivando verificar se a deficiência declarada se enquadra na previsão do artigo 4º, do 
Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, assim como se há compatibilidade ou não da deficiência com as 
atribuições do Cargo a ser ocupado, nos termos dos artigos 37 e 43 da referida norma, observadas as seguintes 
disposições:
10.1) A avaliação de que trata este Item terá caráter terminativo.
10.2) Não haverá segunda chamada, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do 
candidato com deficiência à avaliação tratada no Item 10.
10.3) O candidato com deficiência, que não comparecer para avaliação tratada neste Item, perderá o direito de 
gozo dos benefícios que lhe são cabíveis, passando a figurar somente na Lista Geral de Candidatos.
10.4) Verificada a incompatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo postulado, o candidato será 
eliminado do certame.
10.5) Será eliminado da lista de deficientes o candidato, cuja deficiência assinalada no Formulário de Inscrição 
não se fizer constatada na forma do artigo 4º e seus incisos do Decreto Federal nº 3.298/99 e suas alterações, 
devendo o mesmo permanecer apenas na lista de classificação geral, caso obtenha a pontuação necessária para 
tanto.
11. As vagas reservadas que não forem providas por falta de candidatos com deficiência ou por reprovação no 
Concurso ou na perícia médica, esgotada a listagem especial, serão preenchidas pelos demais candidatos com 
estrita observância à ordem classificatória.
12. A não observância, pelo candidato, de qualquer das disposições deste Capítulo, implicará a perda do direito 
a ser nomeado para as vagas reservadas aos candidatos com deficiência.
13. O Laudo Médico apresentado terá validade somente para o Concurso Público regulado por este Edital e não 
será devolvido ao candidato.
14. Após a investidura do candidato, a deficiência não poderá ser arguida para justificar a concessão de restrição 
funcional, licença por motivo de saúde ou aposentadoria por invalidez.
15. Contra a decisão que indeferir a solicitação de inscrição como deficiente caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br. 

CAPÍTULO VII – DA ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO:
1. De acordo com a Lei Municipal nº 4.385/99, alterada pela Lei Municipal nº 5.340/06, ficarão isentos do 
recolhimento da Taxa de Inscrição, os candidatos que comprovarem DOAÇÃO DE SANGUE no ano corrente, 
em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru.
2. A isenção, tratada no Item 1 deste Capítulo deverá ser expressamente requerida no ato da inscrição efetuado 
nos termos indicados no Capítulo IV, ficando o candidato inteiramente responsável pelas informações prestadas, 
respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3. Não será concedida a Isenção da Taxa de Inscrição tratada no Item 1 deste Capítulo aos que deixarem de 
requerê-la expressamente, omitirem informações e/ou torná-las inverídicas.
4. Para requerer a Isenção da Taxa de Inscrição, com base no disposto no presente Capítulo, os candidatos 
deverão apresentar no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração, localizado na Avenida Dr. Nuno de 
Assis, nº 14-60, Jardim Santana, Bauru/SP, CEP: 17.020-310, no período de 07 de novembro à 10 de novembro 
de 2011 das 9h00min às 16h00min, juntamente com a cópia do Pré-comprovante de inscrição, devidamente 
preenchido via internet nos termos indicados no Capítulo IV, documento hábil a comprovar doação de sangue, 
no corrente ano, em hospitais públicos e/ou privados do Município de Bauru/SP (original ou cópia condicionada 
autenticada).
5. Será aceito o seguinte documento para fins de concessão da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição: 
Declaração firmada em papel timbrado do hospital, contendo o nome completo e o número de identidade do 
doador, a data da doação, com assinatura, número do documento e carimbo do responsável do setor / área 
/ departamento ou carteira de doação de sangue do corrente ano (original ou copia autenticada).
6. Será indeferido o Requerimento de Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição que estiver preenchido 
incorretamente, que for encaminhado por outro meio que não o estabelecido no Item 4 deste Capítulo e que não 
observar os requisitos elencados no Item 5, também deste Capítulo.
7. Contra a decisão que indeferir a solicitação de Isenção da Taxa de Inscrição caberá recurso, devidamente 
justificado e comprovado , dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, tendo como termo inicial o 1º (primeiro) 
dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial do Município disponível no site: www.bauru.sp.gov.br 
8. O candidato beneficiado com a Isenção da Taxa de Inscrição terá sua inscrição efetivada nos termos do 
Capítulo IV, Item 2.6.
9. Os candidatos que tiverem a solicitação de Isenção da Taxa de inscrição indeferida e desejar inscrever-se, 
normalmente, poderão fazê-lo, desde que recolham a Taxa de Inscrição nos termos indicados no Capítulo IV.
9.1. O Boleto Bancário para os optantes “Doadores” será gerado com o valor integral da Inscrição, permitindo 
aos candidatos efetuar o pagamento em caso de indeferimento da isenção do pagamento da taxa de inscrição 
pelos motivos expostos nos itens anteriores, observados o período de inscrição e os horários bancários de sua 
região.

CAPÍTULO VIII – DA PROVA E SUA RESPECTIVA PONTUAÇÃO: 
1. O concurso regulado pelo presente Edital será realizado na modalidade de “Provas”, com caráter Eliminatório 
e Classificatório, contendo os valores atribuídos a seguir:

Cargo: Especialista Esportivo, Cultural e Social – AGENTE CULTURAL
Prova Objetiva: Conhecimentos Específicos;
                             Português;
    Informática;
   Inglês;
   Atualidades.
Nº Questões: 40
Peso: 100
Caráter: Eliminatório e Classificatório
Duração da Prova: 03 horas

2. O Concurso Público realizado para preenchimento do cargo de Especialista Esportivo, Cultural e Social – 
Agente Cultural será composto por uma Prova Objetiva, nos termos abaixo descritos:
2.1) Prova Objetiva: A Prova Objetiva, de caráter Eliminatório e Classificatório, valendo 100 (cem) pontos, 
prevista para realizar-se no dia 15 (quinze) de janeiro de 2012, será composta por 40 (quarenta) questões 
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada uma, versando sobre os assuntos constantes 
no Conteúdo Programático do Anexo II, sendo considerada apenas 01 (uma) alternativa correta, e sua 
aplicação terá duração de 03 (três) horas, considerados aprovados os candidatos que obtiverem 60% (sessenta 
por cento) de acerto.

CAPÍTULO IX – DA REALIZAÇÃO DA PROVA:
1. A data, local e horário para realização da Prova Objetiva serão publicados no Edital de Convocação no 
Diário Oficial do Município de Bauru, em 10 (dez) de janeiro de 2012.   
2. Só será permitida a participação do candidato na Prova Objetiva, na respectiva data, local e horário constantes 
do Edital de Convocação publicado no Diário Oficial de Bauru, na data mencionada no Item 1 deste Capítulo.
3. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações na imprensa oficial, não 
podendo alegar desconhecimento ou justificar sua ausência ou atraso na realização da Prova Objetiva.
4. O candidato deverá comparecer ao local designado para realização da Prova Objetiva, com antecedência 
mínima de 30 (trinta) minutos do horário previsto para seu início, munido do seguinte documento: Original 
da Cédula Oficial de Identidade RG, ou Carteira Expedida por Órgão de Classe que tenha força de 
documento de identificação, Carteira de Trabalho, ou qualquer outro documento reconhecido por lei. Não 
serão aceitas cópias, ainda que autenticadas.
4.1) Para sua segurança, o candidato deverá  levar no dia da Prova o Comprovante de Inscrição
5. Os documentos deverão estar em perfeitas condições e com fotos atuais, de forma a permitirem com clareza 
a identificação do candidato.
6. O não comparecimento na Prova Objetiva, qualquer que seja o motivo, caracterizará a desistência do 
candidato e resultará na sua automática eliminação. Não será concedida, em nenhuma hipótese, uma segunda 
chamada de prova.
7. O candidato não poderá ausentar-se da sala em que será aplicada a prova, sem o acompanhamento de um fiscal.
8. O candidato que, eventualmente, necessitar alterar algum dado cadastral durante a realização da Prova 
Objetiva, deverá solicitar ao fiscal da sala, formulário específico para tal finalidade.
9. O horário de início da prova será definido em cada sala, após os devidos esclarecimentos sobre sua aplicação.
10. O candidato somente poderá retirar-se da sala depois de transcorrida 01 (uma) hora do início da aplicação 
da prova.
11. Durante a realização da prova, não será permitida nenhuma espécie de consulta ou comunicação entre os 
candidatos, nem a utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, 
celulares ou qualquer outro meio eletrônico. 
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CAPÍTULO X – DO JULGAMENTO DA PROVA E DA SUA CLASSIFICAÇÃO:
1. A Prova Objetiva aplicada aos candidatos ao cargo de Especialista Esportivo, Cultural e Social – Agente 
Cultural terá caráter Eliminatório e Classificatório, atribuindo-se 2,5 (dois e meio) pontos a cada questão 
correta. A nota final corresponderá a soma dos acertos do candidato, sendo considerado aprovado aquele que 
obtiver, no mínimo, 60% (sessenta por cento) de aproveitamento.
2. As questões que tiverem respostas rasuradas ou em duplicidade serão anuladas.
3. Os candidatos que não preencherem o Cartão Resposta, com caneta esferográfica azul ou preta, de acordo com 
as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos fiscais 
de sala terão sua prova anulada.
4. Os candidatos que não preencherem corretamente o número de sua inscrição no Cartão Resposta de acordo 
com as instruções constantes na Folha de Rosto da Prova Objetiva e com as informações transmitidas pelos 
fiscais de sala terão sua prova anulada.
5. Os resultados serão publicados oportunamente no Diário Oficial de Bauru.
6. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados 
referentes a este Concurso, devendo ainda manter atualizado seu endereço para correspondência e demais dados, 
no cadastro efetuado pelo mesmo , na área de concursos do site: www.bauru.sp.gov.br, inclusive após divulgação 
da classificação final.
7. Da divulgação dos Resultados da Prova Objetiva constará apenas os candidatos aprovados para o cargo para 
o qual se inscreveu.
8. Os candidatos aprovados serão classificados em ordem decrescente de pontuação, e a posse será feita 
obedecendo-se, rigorosamente, a ordem de classificação e às necessidades da Administração Pública, de acordo 
com sua conveniência e oportunidade.
9. Na hipótese de igualdade de nota, o critério de desempate será:
a) a maior idade, nos termos do artigo 27, parágrafo único do Estatuto do Idoso (Lei Federal nº 10.741/03)
b) o maior número de acertos nas questões de conhecimentos específicos .

CAPÍTULO XI – DOS RECURSOS:
1. Sob pena de não conhecimento, os recursos deverão ser endereçados à Comissão Examinadora e interpostos 
no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após a ocorrência do evento que lhes der causa, tendo como termo inicial 
o 1º (primeiro) dia útil subseqüente à sua publicação no Diário Oficial de Bauru e no site www.bauru.sp.gov.
br. (modelo ANEXO IV)
2. Serão admitidos recursos de cada ato publicado no Diário Oficial referente ao Concurso Público regulado neste 
Edital, desde que sejam interpostos devidamente fundamentados.
3. Admitir-se-á um único recurso por candidato para cada evento referido no Item 2 deste Capítulo, devidamente 
fundamentado, sendo desconsiderado recurso de igual teor e pedidos genéricos.
4. Os recursos, devidamente fundamentados e dirigidos à Comissão Examinadora, deverão ser entregues pelo 
candidato ou por seu procurador no Protocolo da Secretaria Municipal da Administração. Não serão aceitos 
recursos interpostos por fax-símile, telex, telegrama e Internet.
5. Somente serão apreciados os recursos interpostos dentro do prazo indicado no Item 1 deste Capítulo, e que 
constarem a indicação do cargo para o qual concorreu o Recorrente.
6. Os Recursos deverão ainda indicar a numeração do Edital regulamentador do Concurso Público do qual o 
Recorrente participou e deseja esclarecimentos, o nome completo do candidato Recorrente, bem como seu 
número de inscrição e sua assinatura e, ainda, telefones para contato.
7. A decisão do recurso será publicada no Diário Oficial de Bauru.
8. Os pontos relativos às questões eventualmente anuladas serão atribuídos à todos os candidatos constantes na 
lista de presença assinada na data em que forem aplicadas as provas.
9. Em caso de republicação de gabarito, caberá Recurso Administrativo apenas das questões eventualmente 
alteradas, observando-se o prazo preconizado pelo Item 1 deste Capítulo.
10. Não caberá interposição de Recurso requerendo a reconsideração de Recurso indeferido interposto 
anteriormente.
11. Será facultado ao candidato participante do Concurso Público requerer cópia de seu Cartão Resposta 
(gabarito) ao Departamento de Recursos Humanos, localizado na Avenida Dr. Nuno de Assis, nº 14-60, 
Jardim Santana, Bauru/SP, dentro do prazo de 05 (cinco) dias após a divulgação de seus gabaritos, desde que 
às suas expensas. 

CAPÍTULO XII – DA HOMOLOGAÇÃO:
1. O resultado final do Concurso, após decididos todos os recursos interpostos tempestivamente observando as 
determinações constantes no Capítulo XI, será homologado pela Prefeitura Municipal de Bauru e publicado no 
Diário Oficial do Município.

CAPÍTULO XIII – DO PROVIMENTO DO CARGO:
1. O provimento do Cargo obedecerá à ordem de classificação.
2. A nomeação será feita através do Diário Oficial de Bauru, que estabelecerá data, horário e local para 
apresentação do candidato aprovado.
3. Perderá os direitos decorrentes do Concurso o candidato que:
a) não comparecer na data, horário e locais estabelecidos na nomeação;
b) não aceitar as condições estabelecidas para exercício do cargo, pela Prefeitura Municipal de Bauru;
c) recusar a nomeação (será excluído do cadastro, sendo o fato formalizado em Termo de Desistência);
d) não comprovar a escolaridade/pré-requisitos estabelecidos no presente Edital.
4. A posse do candidato ficará condicionada: 
a) ao preenchimento de todos os requisitos elencados no Capítulo III, Item 1;
b) à apresentação dos documentos que comprovem a escolaridade/pré-requisitos exigidos para investidura no 
cargo, bem como de outros documentos julgados necessários;
c) à avaliação psicológica, para avaliação de sua saúde mental;
d) à perícia médica, para avaliação de sua saúde física e mental, de caráter eliminatório;
e) a não registrar antecedentes criminais;
f) a parecer jurídico sobre a possibilidade de ocupar ou não o cargo, se estrangeiro.

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
1. A inexatidão das afirmativas, irregularidades de documentos ou outras ocorrências constatadas no decorrer 
do processo, ainda que verificadas posteriormente a aplicação das provas, acarretarão a perda dos direitos 
decorrentes do Concurso Público.
2. O prazo de validade do presente Concurso Público será de 02 (dois) anos, a contar da data de sua Homologação, 
podendo ser prorrogado por igual período, de acordo com a necessidade da Administração Pública.
3. Os atos relativos ao Concurso Público serão publicados no Diário Oficial de Bauru que estará disponível na 
Internet pelo endereço: www.bauru.sp.gov.br e no Departamento de Recursos Humanos, no endereço indicado 
no Item 6 do Capítulo X, não se aceitando justificativas para o desconhecimento dos prazos neles assinalados. 

4. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Examinadora designada pela Portaria nº 1949/2011.

ANEXO I

DESCRIÇÃO DO CARGO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL – AGENTE CULTURAL

Planejar, controlar e executar as tarefas relativas ao desenvolvimento da política cultural da administração 
pública municipal. Elaborar e executar projetos, programas e eventos artístico - culturais e, responsabilizar-se 
pela agenda cultural quanto à sua produção, realização, divulgação e documentação. Desenvolver programas 
nas áreas de artes e de cultura objetivando incentivar o uso, conservação e preservação cultural e o incentivo 
artístico Verificar as condições estruturais e financeiras para viabilizar projetos. Elaborar calendário dos eventos 
culturais oficiais do município. Analisar, orientar e selecionar eventos propostos pela população e por entidades 
constituídas. Participar de treinamentos oferecidos pelo Ministério da Cultura, Secretaria de Estado da Cultura e 
demais organizações afim. Atuar junto à comunidade e às entidades culturais constituídas em projetos e atividades 
culturais e de preservação do patrimônio cultural. Providenciar e acompanhar toda a logística de projetos, 
programas e eventos culturais. Participar de conselhos municipais de diversos segmentos, em especial daqueles 
ligados à questão cultural. Participar de conselhos municipais de diversos segmentos, em especial daqueles 
ligados à questão cultural.Levantar orçamentos e materiais, serviços e equipamentos culturais necessários à 
realização de projetos e programas.  Propiciar a formação de público para atividade artístico- culturais. Elaborar 
estudos, pesquisas, levantamentos e análises que subsidiem a definição e implantação de planos, programas e 
ações na área de cultura. Promover e realizar eventos, programas, projetos e outros instrumentos de incentivo 
ao desenvolvimento e preservação da cultural local e regional. Planejar controlar e executar as tarefas relativas 
ao intercâmbio entre municipalidade e organismos, grupos e outras instituições dedicadas ao desenvolvimento 
cultural. Atuar em equipe multiprofissional, orientar e supervisionar estagiários e outros profissionais afins na 
execução de seus serviços. Zelar pela limpeza e conservação de materiais, equipamentos e local de trabalho. 
Executar outras tarefas de mesma natureza ou nível de complexidade, associadas à sua especialização e ambiente 
organizacional.

ANEXO II

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

ESPECIALISTA ESPORTIVO, CULTURAL E SOCIAL  - AGENTE CULTURAL

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
Conhecimento específico da área: Produção cultural. Características da profissão. Cultura e Sociedade. 
Concepções de cultura e formas de ação cultural. Conhecimento de produção artístico-cultural em diversas 
épocas, diferentes povos, países e culturas. Patrimônio histórico. Sociologia. Antropologia Cultural: aspectos 
da cultura brasileira; aspetos da cultura popular brasileira, aspectos da cultura universal. Estratégias para ação 
comunitária no âmbito da cultura. Cultura de massa. Conhecimentos sobre projetos, programas, organizações 
culturais, espaços e equipamentos culturais do município de Bauru. Fatos ocorridos a partir de 2009 em diversas 
áreas artísticas. Lei de incentivo à Cultura nos âmbitos municipal estadual e federal. Elaboração de projetos, 
programas e atividades nas áreas de formação, de ação, de disseminação e de preservação. Demais conhecimentos 
compatíveis com atribuições do cargo.

LINGUA PORTUGUESA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
As qualidades de um texto: A concisão. A clareza. A elegância. Os defeitos de um texto. Ambiguidade. 
Obscuridade. Figuras de Linguagem – Vícios de Linguagem. Figuras de Linguagem. Figuras de Pensamento. 
Figuras de palavras.Leitura, compreensão e interpretação de textos diversos. Crase. Problemas Gerais da Língua 
Culta: por que/porque/por quê/porquê; onde/aonde;  cessão/sessão/seção/secção; Há/a; a fim de/ afim de. Sintaxe 
de Regência. Sintaxe de concordância. Sintaxe: termos essenciais da oração (sujeito e predicado); termos 
integrantes da oração (objeto direto, objeto indireto, objeto direto preposicionado, objeto direto pleonástico, 
agente da passiva, o complemento nominal); termos acessórios da oração (aposto, vocativo, adjunto adnominal, 
adjunto adverbial). Morfologia: Flexão dos substantivos - gênero e número, plural dos substantivos compostos; 
flexão dos adjetivos – gênero, número e grau; emprego dos artigos; Pronome – classificação e emprego dos 
pronomes de tratamento, dos pronomes oblíquos, dos pronomes demonstrativos, dos pronomes relativos.
Bibliografia
1. 
AMARAL, Emília (et al). Novas Palavras: português, volume único. São Paulo: FTD, 2003.
ANDRADE, Maria Margarida e HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa. Noções básicas para Cursos 
Superiores. São Paulo: Atlas, 1999.
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Ática, 1992.
CARNEIRO, Agostinho Dias.Texto em construção: Interpretação de texto. São Paulo: Moderna, 1996.
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 1991. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e coerência textuais. São Paulo: Ática, 1993.
FIORIN, José Luiz e Savioli, Francisco Platão.  Para entender o texto – leitura e redação.  São Paulo – Ática, 
1990.
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto: curso prático de leitura e redação – São Paulo – Scipione, 1998.
PAULA, Everton de. Português contemporâneo. Teoria e aplicação de exercícios para o Curso Superior.  São 
Paulo: Atlas, 1997.
SACCONI, Luiz Antonio. Nossa Gramática: teoria. São Paulo – Atual, 1990.
TERRA, Ernani. Gramática, literatura & redação para o 2º. Grau. São Paulo: Scipione, 1997.
TERRA, Ernani e NICOLA NETO, José de. 1001 dúvidas de português. São Paulo: Saraiva, 1997.

INFORMÁTICA
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

Conhecimento básico de Informática: Sistema Operacional Windows XP, Microsoft Word 2003 e 2007, Microsoft 
Excel 2003 e 2007 e conceitos relacionados à Internet.

Bibliografia
CASTILHO, E. B., Windows XP, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2002.
ISSA, N. M. K. I, Word 2007, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2007.
MORAZ, E., Treinamento Prático em Word 2007, São Paulo: Digerati Books, 2006.
SURIANI, R. M, Excel 2003, 5ª edição, São Paulo: Digerati Books, 2008.
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MORAZ, E., Treinamento Prático em Excel 2007, São Paulo: Digerati Books, 2007.
FILHO, O. V. S., Introdução à Internet , São Paulo: Editora Senac São Paulo.

INGLÊS
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
Compreensão de textos escritos contemporâneos, literários e não literários. Conhecimento de aspectos 
linguísticos-estruturais e gramática funcional Estrutura da sentença Frase nominal Substantivo Genitivo Adjetivo 
(graus comparativo e superlativo) - Locuções adjetivas Artigos Numerais Pronomes Frase verbal Verbo (modo, 
forma, tempo) Auxiliares Modais Locuções verbais - Verbos irregulares - Voz ativa/passiva - Advérbios Locuções 
Adverbiais – Preposições - Conjunções - Processos de formação de palavras - Discurso indireto.
Bibliografia
Dicionário Oxford Escolar para Estudantes Brasileiros. Oxford: OUP, 1999.
MURPHY, R. Essential Grammar in use: a reference and practice book for elementary student of English. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
OLIVEIRA, S. Para ler e entender: inglês instrumental. Brasília: Projeto Escola de Idiomas, 2003.
TAYLOR, J. et al. Gramática Delti de Língua Inglesa, Ed. Ao Livro Técnico, Rio de Janeiro, 1994. 
WATKINS, M e POSTER, T. Gramática da Língua Inglesa, Ed. Ática, São Paulo, 2002. 

SITES PARA OBTENÇÃO DE TEXTOS PARA INTERPRETAÇÃO
www.time.com
www.newsweek.com
www.vanityfair.com
www.businessweek.com
www.thenytimes.com 
SITES PARA PRÁTICA NA LÍNGUA INGLESA
www.ego4u.com  
www.englishpage.com   
www.autoenglish.org 
www.eclecticenglish.com 
www.eslpartyland.com 

ATUALIDADES

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
1. Conhecimento de fatos ocorridos no Brasil a partir janeiro de 2011, analisados a partir da ótica cultural. 
2. Leitura de jornais, revistas e sites que abordem temas voltados à cultura. 
3. Conhecimento da visão de críticos culturais consagrados e a relação dessa visão a  fatos atuais relacionados 
à cultura.

ANEXO III

RELATÓRIO MÉDICO SOBRE PESSOA COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Atesto que o(a) Sr(a)(ta). ______________________________________________, portador(a) do número de 
RG _____________________ e do CPF ________________, é pessoa com deficiência, segundo o conceito e 
critérios expressos no artigo 4º, do Decreto n. 3298 de 20.12.1999, com redação dada pelo artigo 70, do Decreto 
n. 5296, de 02.12.2004, da espécie (física, auditiva, visual, mental ou múltipla) ______________.
Descrição da Deficiência: ___________________________________________
________________________________________________________________
Código CID-10:______________.
A - Deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física (exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o 
desempenho de funções), apresentando-se sob a forma de:
A1 - paraplegia
A2 - paraparesia
A3 - monoplegia
A4 - monoparesia
A5 - tetraplegia
A6 - tetraparesia
A7 - triplegia
A8 - triparesia
A9 - hemiplegia
A10 - hemiparesia
A11 - ostomia
Al2 - amputação ou ausência de membro
A13 - paralisia cerebral
A14 - nanismo
A15 - membros com deformidade congênita ou adquirida.
B - Deficiência Auditiva (anexar exame audiométrico): perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis 
(dB) ou mais, aferida por audiograma nas freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz;
C - Deficiência Visual (anexar exame oftalmológico):
B1 - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B2 - a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica
B3 - os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60°
B4 - ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores
B5 - visão monocular (Súmula n. 377, do STJ)
D - Deficiência Mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes 
dos dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como:
D1 - comunicação
D2 - cuidado pessoal
D3 - habilidades sociais
D4 - utilização dos recursos da comunidade
D5 - saúde e segurança
D6 - habilidades acadêmicas
D7 - lazer
D8 - trabalho
E - Deficiência Múltipla: associação de duas ou mais deficiências;
F - Reabilitação pela Previdência Social (anexar declaração do INSS). Local e Data:

Nome do médico/CRM:_____________________________________________
Endereço para contato:______________________________________________
Assinatura e carimbo:______________________________________________

ANEXO IV

MODELO RECURSO ADMINISTRATIVO

À COMISSÃO EXAMINADORA 

Concurso Público: ___(cargo)___ 
  Eu, ___ (nome completo)___, ___(nacionalidade)___, ___(estado civil)___,residente e 
domiciliado na ___ (endereço completo / cidade)___, portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _______, 
inscrito no CPF sob nº ______ e inscrito(a) sob nº ________ no Concurso Público regulado pelo Edital nº_____,  
promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru para o cargo efetivo_______________, venho respeitosamente 
perante Vossa Senhoria, INTERPOR o presente Recurso Administrativo, visando: (citar pedidos e fundamentos 
do recurso).

Diante do exposto REQUER-SE (citar os requerimentos do candidato Recorrente).
Termos em que,

  Pede e Espera Deferimento.
                  Bauru/SP, _____ de __________ de 2011.
               __________ (Assinatura do Candidato)__________
                   (Nome Completo do Candidato)
                                 (Telefones para Contato)

ANEXO V

CRONOGRAMA

Datas Eventos
11/10/2011 1ª Publicação Diário Oficial de Bauru
18/10/2011 2ª Publicação Diário Oficial de Bauru
01/11/2011 3ª Publicação Diário Oficial de Bauru
07/11/2011 Abertura Inscrições
28/11/2011 Encerramento Inscrições
10/01/2012 1º Edital de Convocação da Prova Objetiva
12/01/2012 2º Edital de Convocação da Prova Objetiva
14/01/2012 3º Edital de Convocação da Prova Objetiva
15/01/2012 Previsão da Realização Prova Objetiva
19/01/2012 Previsão Divulgação dos Gabaritos

Bauru/SP, 11 de outubro de 2011
RICHARD VENDRAMINI

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATO Nº 6.529/11 - PROCESSO Nº 26.346/11 - ap. 10337/11 - CONTRATANTE: Município 
de Bauru - CONTRATADA: MIURIA LIMA ANTONELLI – ME - OBJETO: A CONTRATADA obriga-
se nos termos de sua proposta devidamente anexa ao Processo Administrativo nº 10.337/2011 (Apensado 
ao Processo nº 10.893/2011; 26.346/11) a fornecer ao CONTRATANTE 20 (vinte) camisetas de malha 
PV e 400 (quatrocentos) coletes de helanquinha, melhor descritos no Anexo I do Edital nº 087/11. – 
PRAZO: 12 meses – VALOR TOTAL: R$ 6.100,00 – MODALIDADE: Pregão Presencial nº 030/11 
– PROPONENTES: 03 – ASSINATURA: 23/09/2.011.

Secretaria da Educação
Vera Mariza Regino Casério

Secretária
ATOS DECISÓRIOS 2011

 A Secretária Municipal de Educação com base na lei nº 5.795 de 22 de outubro de 2009, art. 7º, 
expede os Atos Decisórios, em nome dos interessados abaixo:

Ana Paula Amaral Fonseca, RG 28.419.874-2 Especialista em Educação – Professor Educação Básica 
– Fundamental 1º ao 5º e Especialista em Educação Adjunto – Professor Substituto de Educação Básica – 
Infantil ambas da Prefeitura Municipal de Bauru. Ato dec. nº 311/2011.
Acumulação legal.

      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.

Secretaria de 
Economia e Finanças 

Marcos Roberto da Costa Garcia
Secretário

EXTRATOS 
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                             PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU
                             Departamento de Finanças
                             Setor de Contabilidade
                             Quadro 6 - Aplicações com Recursos Próprios em Ensino - Período: 3º Trimestre / 2011

Próprios

Transferências da União

Transferências do Estado

TOTAL

Retenções ao FUNDEB

RECEITAS LÍQUIDAS

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %

TOTAL 106.490.623,65 26,57 83.526.416,00 26,88 73.765.112,11 23,74 72.652.535,15 23,38

Educação Infantil 36.836.082,64 9,19 28.643.644,17 9,22 23.180.646,00 7,46 22.520.281,18 7,25

Ensino Fundamental 24.840.425,01 6,20 17.782.010,10 5,72 13.483.704,38 4,34 13.031.492,24 4,19

Retenções ao FUNDEB 44.814.116,00 11,18 37.100.761,73 11,94 37.100.761,73 11,94 37.100.761,73 11,94

460.705,59 0,15 460.705,59 0,15 460.705,59 0,15

307.137,10 0,10 307.137,10 0,10 307.137,10 0,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

82.758.573,31 26,63 72.997.269,42 23,49 71.884.692,46 23,13

28.182.938,58 9,07 22.719.940,41 7,31 22.059.575,59 7,10

17.474.873,00 5,62 13.176.567,28 4,24 12.724.355,14 4,09

37.100.761,73 11,94 37.100.761,73 11,94 37.100.761,73 11,94

___________________________________ ____________________________________ ___________________________
Vera Mariza Regino Casério Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça Kelly Guariento

Secretário(a) da Educação Prefeito(a) Municipal Contador(a)

RECEITAS DE IMPOSTOS APLICAÇÕES MÍNIMAS CONSTITUCIONAIS

PREVISÃO ATUALIZADA PARA O 
EXERCÍCIO ARRECADADO ATE O TRIMESTRE PARA O EXERCÍCIO ATÉ O TRIMESTRE

156.632.551,00 125.240.074,89

45.865.082,00 33.487.870,86

198.364.628,00 152.015.941,67

400.862.261,00 310.743.887,42 TOTAL

100.215.565,25 77.685.971,86-44.814.116,00 -37.100.761,73

FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO

445.676.377,00 273.643.125,69

DESPESAS TOTAIS

DOTAÇÃO ATUALIZADA PARA O 
EXERCÍCIO

DESPESA EMPENHADA ATÉ O 
TRIMESTRE

DESPESA LIQUIDA ATÉ O 
TRIMESTE DESPESA PAGA ATÉ O TRIMESTRE

DESPESAS LÍQUIDAS

TOTAL

EDUCAÇÃO INFANTIL

ENSINO FUNDAMENTAL

RETENÇÕES AO FUNDEB

DEDUÇÕES

Educação Infantil

(-) Ganhos de Aplicações Financeiras

Ensino Fundamental

(-) Ganhos de Aplicações Financeiras
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CONSELHO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES
 47 ª  AUDIÊNCIA  DE JULGAMENTO 

DIA  9  DE  NOVEMBRO DE 2011

Conforme art. 34 do Regimento Interno do Conselho Municipal de Contribuintes, Decreto nº 10484/2007, 
informamos a quem de interesse, sobre a realização da Quadragésima Sétima Audiência de Julgamento 
deste Conselho, que acontecerá no dia nove de novembro do corrente, às nove horas, na Instituição Toledo 
de Ensino - ITE, situado na Praça Nove de julho 1-51, Vila Falcão, nesta cidade.  
Seguem  abaixo os processos a serem  julgados:

Processo:  37027/09  AP. 24698/09
Interessado: JOÃO FERNANDO PESSUTO
Assunto: ISSQN
Relator:  Dr. Luiz Francisco Borges  

Processo:   28402/08   AP. 4740/2006
Interessado:  FRANCISCO JOSÉ LAMPKOWSKI
Assunto:  IPTU
Relator: Dr. Luiz Francisco Borges  

Processo:   1091/11   AP. 46926/10   
Interessado: STAFF CENTRO FORMAÇÃO A. PROF. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
Assunto:  ISSQ
Relator: Dr. Luiz Francisco Borges  

Processo:   3193/11   AP. 49651/10   
Interessado: ADALBERTO ALVES DA COSTA
Assunto:  IPTU
Relator: Dr. Luiz Francisco Borges  

Processo:   22385/10   
Interessado: H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA.
Assunto:  ISS
Relator: Dr. Antonio Carlos Batista Martinez  

Processo:   15092/03   
Interessado: NEIDE MACENA DOS SANTOS
Assunto:  CALÇADA
Relator: Dr. Antonio Carlos Batista Martinez  

Processo:   6239/09   AP. 14391/09   
Interessado: AILTON RIBEIRO FILHO
Assunto:  IPTU
Relator: Dr. Plínio Antonio Cabrini Júnior   

Bauru,  31 de outubro  de  2011.
Drª. Zuleide A. Vilas Boas

Presidente do Conselho Municipal de Contribuintes

DIVISÃO DE DÍVIDA ATIVA RECEITAS IMOBILIÁRIAS
Francisco João de Amorim

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

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.   6286/11 – Antonio José Teixeira;
Proc.   7910/11 – Antonio Paulo Kolimbrowskey;
Proc.   8110/11 – Tereza Caetano dos Santos;
Proc.   8208/11 – Martinha de Camilo Costa;
Proc.   8429/11 – Gilberto Edson Celenza;
Proc.   8735/11 – Antonio Rodrigues Gomes;
Proc.   9742/11 – Silvio Meneguetti Durico Junior;
Proc.   9858/11 – Patricia Mariadyrce Gomes;
Proc. 10145/11 – Silvia Regina Carminato;
Proc. 10274/11 – Maria Cristina Godeguezi Francisco;
Proc. 26165/11 – Odair dos Santos Adorno.

Diretor: Ana Raquel Fernandes

NOTIFICAÇÃO 42/2011
Em cumprimento ao Art.2º da Lei Federal nº 9.452 de 20/03/97, ficam notificados todos os partidos políticos, 
os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede neste Município, o recebimento dos 
recursos federais, abaixo discriminados.

17/10/2011 PISO ALTA COMPLEXIDADE 11.535,00
17/10/2011 IGD_BOLSA FAMÍLIA 15.373,80
17/10/2011 PISO ALTA COMPLEXIDADE II 10.000,00
25/10/2011 ISS SIMPLES 567.106,03

25/10/2011 FUNDEB 975.664,33
25/10/2011 IPI 15.682,10
25/10/2011 CRED. ROYALTIES 7.284,56
25/10/2011 PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE IV 13.000,00
25/10/2011 PISO BÁSICO FIXO 36.000,00
25/10/2011 PISO TRANSIÇÃO MEDIA COMPLAXIDADE II 9.750,00
25/10/2011 PRÓ-JOVEM 17.901,00
25/10/2011 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE III 4.400,00
25/10/2011 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 13.000,00
27/10/2011 ISS SIMPLES 9.579,69
28/10/2011 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM POUSADA 236.240,00

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
DIRETORA: ANA RAQUEL FERNANDES

PROCESSO NOME VALOR
9929/2010 A. G. SORIANO  -   ME R$ 3.698,9*0
38354/2009 ABREU VIDOTTO COM. DE MAQUINAS E EQUIP. R$ 249,30
38354/2009 ABREU VIDOTTO COM. DE MAQUINAS E EQUIP R$ 747,90
39499/2010 AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA R$ 33,00
39499/2010 AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA R$ 22,00
39499/2010 AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA R$ 38,50
39499/2010 AIQSEDE COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA R$ 55,00
45535/2010 ADEILTON PASCOALINE MAGALHÃES ME R$ 1.600,00
49714/2011 AGROSOLO BAURU AGROPECUARIA LTDA R$ 330,00
5764/2011 ALBANO BAURU COMERCIO DE G. L. P. LTDA R$ 2.840,00
5764/2011 ALBANO BAURU COMERCIO DE G. L. P. LTDA R$ 11.377,50
5764/2011 ALBANO BAURU COMERCIO DE G. L. P. LTDA R$ 455,10
37032/2011 ANA CRISTINA PEREIRA S . G. DE AZEVEDO R$ 7.500,00
41298/2010 APAE R$ 78.006,61
41298/2010 APIACE R$ 1.602,70
1263/2010 ASSOC. CRECHE IRMÃ CATARINA R$ 9.501,40
30051/2010 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR  LTDA R$ 3.188,43
41128/2009 AZUAGA TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA R$ 31.329,55
29478/2011 BIO LOGICA COM DE PRODS. HOSPITALARES LTDA R$ 357,60
34247/2010 BROLEZE E BARBUTTI LTDA ME R$ 140,00
23026/2011 CAMPOS OLIVEIRA & GHIRALDI LTDA ME R$ 5.580,00
40832/2009 CARDOSO & CARDOSO COM D FRUTAS E LEG. R$ 3.424,00
40832/2009 CARDOSO & CARDOSO COM D FRUTAS E LEG. R$ 172,00
2554/2011 CARDOSO & CARDOSO COM D FRUTAS E LEG. R$ 41.859,23
2554/2011 CARDOSO & CARDOSO COM D FRUTAS E LEG. R$ 8.619,70
40832/2009 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 6.375,31
40832/2009 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 144,01
40832/2009 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 25,00
2554/2011 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 170,85
2554/2011 CARLOS ABREU VARGAS RIO PRETO R$ 199,90
41152/2010 CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PADARIA ME R4 105,00
41152/2010 CARLOS EDUARDO DE SOUZA FERREIRA PADARIA ME R$ 168,98
42503/2011 CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP R$ 604,00
42503/2011 CEINTEL SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP R$ 427,00
1259/2010 CENTRO COMUNITARIO ASS. ED. ANIBAL DIFRANCIA R$ 16.587,42
1275/2010 CENTRO ESP. AMOR E CARIDADE – PROJETO CRESCER R$ 6.708,20
1258/2010 CEVAC – CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA CRIANÇA R$ 10.783,50
1283/2010 CRECHE BERÇARIO SÃO JOSE R$ 21.406,82
1262/2010 CERCHE BERÇARIO ERNESTO QUAGGIO R$ 14.506,30
23859/2010 CIMENTO RIO COM. WE REP. DE MAT. DE CONSTR. R$ 19.694,80
45229/2011 CIRURGICA NEVES LTDA E PP R$ 316,00
47468/2010 CIRURGICA SÃO  JOSE LTDA R$ 8.160,00
40422/2011 COMERCIAL ASSUMPÇÃO DE CAÇA E PESCA LTDA R$ 134,00
40423/2011 COMERCIAL ASSUMPÇÃO DE CAÇA E PESCA LTDA R$ 420,00
47468/2010 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA R$ 4.689,62
39733/2010 CONSTRUTORA RIO OBRAS COM DE MAT. PARA CONST. R$ 12.999,81
1267/2010 CRECHE E CENTRO EDUCATIVO MONTEIRO LOBATO R$ 19.117,30
1260/2010 CRECHE BERÇARIO CRUZADA DOS PASTORES DE BELEM R$ 13.759,90
1273/2010 CRECHE BERÇARIO SÃO JUDAS TADEU E SÃO DIMAS R$ 18.419,,00
1280/2010 CRECHE COMUNITARIA PINGO DE GENTE R$ 15.396,80
26438/2011 D& A COMERCIO E LOCAÇÃO DE SOM E LUZ LTDA R$ 4.615,68
28590/2010 DANIEL MACHADO DA SILVA ME R$ 535,20
28590/2011 DANIEL MACHADO DA SILVA ME R$ 14.014,08
28590/2010 DANIEL MACHADO DA SILVA ME R$ 12.143,52
49628/2010 DENTAL ALTA MOGIANA – COMERCIO DE PRODUTOS R$ 12.750,00
49628/2010 DENTAL ALTA MOGIANA – COMERCIO DE PRODUTOS R$ 3.832,00
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30051/2010 DIMACI – SP MATERIAL CIRURGICO LTDA R$ 4.582,00
30051/2010 DIMASTER COMERCIO DE PRODS. HOSP. LTDA R$ 21.960,00
19590/2011 DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 4.607,46
47468/2010 DUPATRI HOSP COM IMP E EXPORTAÇÃO LTDA R$ 6.297,60
10186/2011 ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGIA LTDA EPP R$ 3.080,00
48/228/2010 EDEN – COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME R$ 1.898,40
30051/2010 ELFA  MEDICAMENTOS LTDA R$ 1.521,60
48054/2009 ESPORTE CLUBE NOROESTE R$ 18.000,00
66251/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP R$ 442,41
66246/2011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP R$ 737,52
1257/2010 INST. BENF. BOM SAMARITANO- CRECHE ALICE B. AZEV. R$ 14.320,74
1277/2010 INST. DAS AP. DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS R$ 15.007,68
30051/2010 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 139,20
30051/2010 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA R$ 316,80
28066/2010 F M B QUEIROZ E COMERCIO DE TINTA R$ 3.786,00
1433/2011 JBS S/A R$ 13.230,00
53050/2010 LABORATORIO MORALES LTDA R$ 154,28
53050/2010 LABORATORIO MORALES LTDA R$ 28,00
53050/2010 LABORATORIO MORALES LTDA R$ 451,41
15429/2010 LABORATORIO SOBRINHO LTDA R$ 601,58
15429/2010 LABORATORIO SOBRINHO LTDA R$ 1.174,53
41298/2010 LAR SANTA LUZIA PARA CEGOS R$ 5.609,45
48260/2010 LAVANDERIA  ASPH  LTDA ME R$ 31.119,02
47468/2010 LIFEMED INDL. DE EQUIP. E ARTIGOS MED. R$ 29.000,00
25736/2010 LINDE GASES LTDA R$ 6.825,00
1272/2011 LIVANIR DE JESUS BAURU-ME R$ 504,05
19590/2011 LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA R$ 1.382,69
47468/2010 LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA R$ 70,00
19590/2011 LUMAR COMERCIO DE PRODS. FARMACEUTICOS LTDA R$ 2.864,00
41188/2011 MATSUBARA & SACUNO LTDA ME R$ 63,00
41188/2011 MATSUBARA & SACUNO LTDA ME R$ 252,00
46030/2010 MAURO CELSO GOTARDO ME R$ 497,00
46030/2010 MAURO CELSO GOTARDO ME R$ 2.166,00
13550/2011 MICROZON ESPORTE E ELETRONICA LTDA E PP R$ 9.310,00
47195/2010 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP R$ 183,00
39949/2010 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP R$ 912,00
83/2011 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP R$ 133,60
17971/2010 MIX BRU COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP R$ 16.026,41
18761/2011 PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU LT R$ 400,00
22915/2010 PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU LT R$ 410,60
27545/2010 PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU LT R$ 2.064,82
18761/2011 PADARIA SANTA FE COLONIAL DE BAURU LT R$ 200,00
11347/2011 PEDREIRA NOVA FORTALE ZA LTDA R$ 196,00
29119/2010 PLASTILIT PRODS. PLASTICOS DO PARANA LTDA R$ 1.504,60
29119/2010 PLASTILIT PRODS. PLASTICOS DO PARANA LTDA R$ 299,82
29119/2010 PLASTILIT PRODS. PLASTICOS DO PARANA LTDA R$ 199,88
3559/2010 PORTAL COM E EXT DE AREIA E PEDREGULHO LTDA R$ 1.533,00
2801/2011 PORTAL COM E EXT DE AREIA E PEDREGULHO LTDA R$ 2.583,00
2801/2011 PORTAL COM E EXT DE AREIA E PEDREGULHO LTDA R$ 413,28
31190/2011 PROMIISSE COM. DE MAT. MEDICOS HOSP. R$ 700,50
20089/2011 RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA R$ 4.809,00
24747/2010 RESIL COMERCIAL LTDA R$ 171,50
2554/2011 RODRIGUES E VALLI LTDA ME R$ 89,70
20228/2010 RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA R$ 16.800,00
44895/2010 SCHENEIDER COM ATACADISTA DE  PRODS. ALIM. R$ 1.070,55
26322/2009 SOROBASE ENG. E CONSTR. LTDA R$ 87.922,36
37629/2010 S.Y. YURARA ME R$ 446,48
37629/2010 S.Y. YURARA ME R$ 9.966,74
37627/2010 S.Y. YURARA ME R$ 1.128,00
38635/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 998,40
38635/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 73,80
38635/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 137,10
37624/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 375,84
38635/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 91,40
38635/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 665,60
38365/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 14.760,00
37624/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 105,40
38635/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 1.597,44
38635/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA R$ 219,36
38635/2010 TERRA CLEAN COMERCIO DE PRODS. DE LIMPEZA. R$ 182,80
66466/2011 VEGA DISTR. DE PETROLEO LTDA R$ 14.050,00

66466/2011 VEGA DISTR. DE PETROLEO LTDA R$ 11.155,00
66466/2011 VEGA DISTR. DE PETROLEO LTDA R$ 17.390,00
47892/2010 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA R$ 3.493,30
474/2010 WMED COMERCIO E MAN. E EQUIP. HOSP. R$ 1.474,00
43620/2010 ZENARO & CIA LTDA ME R$ 48,00
24441/2009 ZENARO & CIA LTDA ME R$ 45,00
32070/2011 ZENARO & CIA LTDA ME R$ 50,00

MARCOS ROBERTO DA COSTA GARCIA
SECRETÁRIO DE ECONOMIA E FINANÇAS

Avenida:- Dr. Nuno de Assis nº 14-60 – Jardim Santana – Fone:- 3235-1038
Horário de atendimento:- de Segunda à Sexta-feira, das 8:00 às 12:00 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 árvore 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 Poupa Tempo com comprovante de propriedade do imóvel (cópia 
simples) conforme Lei nº 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 (artigo 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 nº 8.806/00).

ESPÉCIES ADEQUADAS PARA ARBORIZAÇÃO URBANA

Sob rede de iluminação pública

*Árvores de pequeno porte e arbustos:
Exemplos: Cereja-do-Rio-Grande, Resedá, Dedaleiro, Castanha-do-Maranhão, Bacupari, Uvaia, Pitanga, 
Capororoca, Mulungu, Ipê-branco, Ipê-amarelo-pequeno, Tamanqueira, Murici, Araçá, Gabiroba, 
Goiabeira, Flamboyanzinho, 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:
Exemplos: 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.

Secretaria do Meio Ambiente
Valcirlei Gonçalves da Silva

Secretário

DZB - DEPARTAMENTO ZOOBOTÂNICO

COMUNICADOS

“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste comunicar e 
solicitar a Srª DRIELLY LETÍCIA DA SILVA, residente na Rua Galdêncio Piola, nº 3-37, Vila São Paulo, 
o comparecimento a esta Secretaria no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 
horas, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste, para tratar de assunto relacionado ao 
Processo nº 28393/2011.”

“A Prefeitura Municipal de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente, vem através deste comunicar e 
solicitar a Srª SÔNIA APARECIDA PINTO, residente na Rua Maria Bigheti Limão, nº 1-64, Nova Bauru, 
o comparecimento a esta Secretaria no horário compreendido das 08:00 às 11:00 e das 14:00 às 17:00 
horas, no prazo de 10 (dez) dias a partir da publicação deste, para tratar de assunto relacionado ao 
Processo nº 42385/2011.”

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DE 15/10/2011

ONDE SE LÊ:

PROTOCOLO: 60736/2011
INTERESSADO: Claudius Luiz Capellini
ENDEREÇO: Alameda Corumbá, nº 5-74, Vila Dutra
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Sibipiruna localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - Limpeza de copa executada pela Secretaria
      - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

LEIA-SE:
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PROTOCOLO: 60736/2011
INTERESSADO: Claudius Luiz Capellini
ENDEREÇO: Rua da Igreja (Praça São Pedro, em frente à escola Guia Lopes)
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada à direita do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte
ESPÉCIES INDEFERIDAS: 01 Sibipiruna localizada à esquerda do imóvel
AÇÕES RECOMENDADAS:
      - Limpeza de copa executada pela Secretaria
      - Ampliação do canteiro executada pelo proprietário do imóvel

REITERAÇÃO DE PEDIDOS DE SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO: 31468/2009
INTERESSADO: Maria Bernadete de Carvalho
ENDEREÇO: Rua Alberto Bastazini, n° 1-173, Núcleo Edson Francisco da Silva
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelão localizado ao centro do Imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 37976/2011
INTERESSADO: José Francisco Arazabone Filho
ENDEREÇO: Rua Princesa Izabel, nº 13-80, Vila Lemos
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Sibipiruna localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de médio porte

PROCESSO: 32381/2011 
INTERESSADO: Jairson Carneiro
ENDEREÇO: Rua Cuba, nº 3-70, Vila Independência
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canela localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 37319/2011
INTERESSADA: Sônia Maria Caracho Rondon
ENDEREÇO: Rua Joaquim Lopes Abelha, nº 3-48, Jardim Cruzeiro do Sul
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Chapéu-de-sol localizado à direita do imóvel 
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES:

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

PROCESSO (recurso): 50907/2011
INTERESSADO: Guilherme Luiz Mathias
ENDEREÇO: Rua Maceió, nº 9-27, Vila Cardia
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Canelinha localizada ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PROCESSO: 53620/2011 
INTERESSADO: Arístides Martins
ENDEREÇO: Rua Theodoro Galvadão, nº 1-71, Mary Dota
ESPÉCIE DEFERIDA: 01 Alfeneiro localizado ao centro do imóvel
SUBSTITUIR POR: 01 árvore de pequeno porte

PEDIDO DE ADOÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS:

PROCESSO: 51047/2011 
INTERESSADO: Tossi Saad Mambelli Ltda (Multicoisas)
ÁREA PRETENDIDA: Canteiro Central 
ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, quadra 06 e 07.

DARA - DEPARTAMENTO DE AÇÕES E RECURSOS AMBIENTAIS

SEGUE ABAIXO, AS EMPRESAS QUE SOLICITARAM DESTA SECRETARIA, ANÁLISE 
TÉCNICA COM A FINALIDADE DE OBTENÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E 
DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA NO PERÍODO DE 25/10/11 À 26/10/11.

SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA
PROCESSO INTERESSADO

57994/11 FIC DO BRASIL FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
INDUSTRIAIS LTDA

SOLICITAÇÃO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
PROCESSO INTERESSADO

57893/11 MARIA ELIZABETE AGUIAR DA SILVA BAURU ME
58098/11 BAR AEROPORTO DE BAURU LTDA ME
58101/11 ALTERO & TEIXEIRA LTDA ME

SEGUE ABAIXO, A DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA EXPEDIDA EM 27/10/11.

EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

Processo Cadastro Interessado

57994/11 5169 FIC DO BRASIL FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE 
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

BAIXA E ARQUIVO DE CADASTROS 

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 2139 REFERENTE AO 
PROCESSO N.º 39.027/08 DA EMPRESA: AÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS E COM. DE 
BAURU LTDA, LOCALIZADA NA AV. DUQUE DE CAXIAS 3-34, POIS, FOI CONSTATADO O 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 2642 REFERENTE AO 
PROCESSO N.º 44.689/08 DA EMPRESA: LEORENE OSRAN CELENZA BAURU ME, 
LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA 15-76, POIS, FOI CONSTATADO O 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 2793 REFERENTE AO 
PROCESSO N.º 18.399/05 DA EMPRESA: TERUMI OKADA AZAWA, LOCALIZADA NA RUA 
RIO BRANCO 20-81, POIS, FOI CONSTATADO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESSA 
EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 2812 REFERENTE AO 
PROCESSO N.º 18.724/05 DA EMPRESA: VITOR MANUEL DOS SANTOS MOTA CONSTÂNCIO, 
LOCALIZADA NA RUA JOÃO ABO ARRAGE 5-19, POIS, FOI CONSTATADO O ENCERRAMENTO 
DAS ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 2864 REFERENTE AO 
PROCESSO N.º 21.887/05 DA EMPRESA: CENTRO DE AVALIZAÇÃO DO BEM ESTAR 
MATERNO E FETAL LTDA, LOCALIZADA NA RUA ANTONIO ALVES 23-72, POIS, FOI 
CONSTATADO O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

A PARTIR DESTA DATA, PROCEDE-SE BAIXA DO CADASTRO N.º 4528 REFERENTE 
AO PROCESSO N.º 46.076/08 DA EMPRESA: PAULO RENATO DA SILVA BAURU ME, 
LOCALIZADA NA RUA FELICÍSSIMO ANTONIO PEREIRA 24-85 POIS, FOI CONSTATADO O 
ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DESSA EMPRESA, NESSE LOCAL.

Secretaria de Planejamento
Rodrigo Riad Said

Secretário
E D I T A L

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS

AUTO DE INFRAÇÃO 11104
 Aos  três dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze às 10hs., à Avenida Castelo Branco 
(St. 5, Qd. 353, Lt. 18), nº 23-34, no bairro Vl. Independência, verificando que, a Senhora Silvia Mendes 
Barbosa, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 384/11 (recebida em 07/04/11), de que 
deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providencia, 
persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º 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 11101
 Aos  três dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze às 10hs., à Avenida Castelo Branco 
(St. 5, Qd. 538, Lt. 1), nº 05-64, no bairro Vl. Independência, verificando que, o Senhor João Luiz ALves, 
mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 362/11, de que deveria providenciar o reparo do passeio 
público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providencia, persistindo na infração. Infringindo 
assim, o disposto no Artigo 1º 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).

AUTO DE INFRAÇÃO 11100
 Aos  três dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze às 10hs., à Avenida Castelo Branco 
(St. 5, Qd. 541, Lt. 13), nº 3-27, no bairro Vl. Independência, verificando que, o Senhor Jose Antonio 
Marcelino, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 359/11 (Publicada no D.O.M. Em 05/05/11, 
07/05/11 e 10/05/11), de que deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel citado acima, 
não adotou qualquer providencia, persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º 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 11099
 Aos  três dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze às 10hs., à Avenida Castelo Branco 
(St. 5, Qd. 669, Lt. 1), no bairro Vl. Independência, verificando que, o Senhor Nobor Kato, mesmo após 
ciência, dada através da Notificação nº 357/11 (recebida em 07/04/11), de que deveria providenciar o reparo 
do passeio público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providencia, persistindo na infração. 
Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º 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 11098
 Aos  três dias do mês de agosto do ano de dois mil e onze às 10hs., à Avenida Castelo Branco 
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(St. 5, Qd. 669, Lt. 11), nº 2-50,  no bairro Vl. Independência, verificando que, a Senhora Regiane Clabizo 
Fernandes, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 355/11 (recebida em 06/04/11), de que 
deveria providenciar o reparo do passeio público, no imóvel citado acima, não adotou qualquer providencia, 
persistindo na infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º 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 assinar).

AUTO DE INFRAÇÃO – EMBARGO 382
 Aos  dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze às 10hs., à Rua Dr. Gonzaga 
Machado (St. 3, Qd. 658, Lt. 8), nº 6-95,  no bairro Jd. Marambá, verificando que, a empresa Superbom 
Supermercados Ltda, está construindo o imóvel citado acima, em situação irregular perante a Administração 
Municipal, pois efetuou ampliação em área destinada a estacionamento, e após análise do projeto nº 
45798/11, pelo GAE, o mesmo não foi aprovado Infringindo assim, o disposto no Artigo 1º da Lei 2371/82 
dando cumprimento ao artigo 21º, Inciso I  da Lei 2371/82 lavramos o presente auto de infração - embargo 
da referida obra.  (recusou-se a assinar).

AUTO DE INFRAÇÃO 11154
 Aos  quatorze dias do mês de outubro do ano de dois mil e onze às 10hs., Rua José Casta 
Ribeiro (St. 4, Qd. 1034, Lt. 24), nº 5-123, no bairro Jd. Vania Maria, verificando que, o Senhor Jose Carlos 
Posca, mesmo após ciência, dada através da Notificação nº 66.743 (emitida em 25/04/11), de que deveria 
apresentar o PROJETO APROVADO, da ampliação realizada no imóvel citado acima, não adotou qualquer 
providencia, cometendo a infração. Infringindo assim, o disposto no Artigo 462º da Lei 1929/75* e Art. 1º 
da Lei 2371/82, dando cumprimento ao artigo 102º, Inciso V  da Lei 1929/75* lavramos o presente auto de 
infração, impondo-lhe a multa de R$ 589,50 (quinhentos e oitenta e nove reais).  (recusou-se a assinar).

COMUNICADO
 Comunicamos sob Ofício nº 1306/11, o Sr. Clodoaldo Vera Cruz Filho e a Sra. Zilda Oliveira 
Cruz, Rua Dr. Heitor de Andrade Campos, Jardim Prudência, Bauru -SP, que conforme vistoria e constatação 
do fiscal, foi verificado que o passeio público do imóvel situado a Rua Laudze Garcia Filho Menezes (Setor 
4, Quadra 1300, Lote 007), encontra-se construído, porém, o mesmo necessita de reparos e conservação, 
assim, notificamos, para que no prazo de 30(trinta) dias, a contar da publicação deste documento, sejam 
realizados os devidos consertos, sob penas cabíveis da Lei Municipal nº 5825/09. (não localizado).

NOTIFICAÇÃO
  Notificamos sob nº 67.091 (29/09/11), a empresa Silvana Maria Rodrigues Aversa Bauru-Me, 
Setor 5, Quadra 347, Lote 1, Rua Lourenço Rodrigues, nº 3-37, que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contados da publicação desta NOTIFICAÇÃO, retire materiais e objetos de qualquer natureza do passeio 
público (Lei 3832/94 art. 38 e 42), e retire de imediato a caçamba, que está estacionada a mais de 3 (três) 
dias, conforme a Lei 3982/95. (recusou-se a receber).

NOTIFICAÇÃO
  Notificamos sob nº 67.919 (19/09/11), a Senhora Edméia Aparecida Carvalho Rodrigues, Setor 
1, Quadra 53, Lote 15, Rua Bandeirantes, nº 8-69, Centro, para a cinência de que deverá apresentar Habite-
se (Lei 1929/75, art. 244 e 2371/82 art. 23).  (recusou-se a receber).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob Ofício nº 960/11, o Senhor Moacir Pereira de Magalhães, Rua Padre Nobrega, 
nº 20-87, Jardim Bela Vista, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Vicente Pellegrini 
Savastano, nº 1-43, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0427, Lote 009, 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, 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 Ofício nº 1441/11, o Senhor Eduardo Jannone da Silva, Rua José Lucio, nº 
1-24, Vila Mesquita, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Avenida Comendador Jose 
da Silva Martha, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0550, Lote 013, 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, 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 Ofício nº 1000/11, o Senhor Marcelo Jacinto Rodrigues, Rua Elpidio dos 
Santos, nº 1-55, Vila Dutra, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0063, Lote 010, 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, 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 Ofício nº 1489/11, o Senhor Angelo Roberto Rocha Branco, Rua Vicente 
Gimenez, nº 7-60, Vila Industrial, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Salvador Filardi, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 0060, Lote 033, 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, 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 Ofício nº 1488/11, a Senhora Fatima Aparecida Sartório Ramos, Rua Antonio 
Leonidas Timachi, nº 2-25, Parque Viaduto, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua 
Mario Gonzaga Junqueira, cadastrado na P.M.B. como Setor 5, Quadra 3030, 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, 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 Ofício nº 1763/11, o Senhor Mauro Pereira Limão Romão, Rua Sargento 
Manoel Faria Inojosa, nº 1-52, Nova Esperança, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados 
da publicação desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Dr. 
Otto de Carvalho, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 2396, Lote 016, 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, 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 Ofício nº 1783/11, o Senhor Magner Chaves de Souza, Rua Jose Ferreira 
Keffer, nº 2-55, Vila Pacifico, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Dr. Otto de 
Carvalho, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 2401, Lote 011, 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, 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 Ofício nº 1734/11, o Senhor Jose de Jesus Pinto da Silva, Rua Jose Vidal, 
Nuc. Hab. Beija Flor, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Minoru Kasama, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 2401, Lote 034, 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, 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 Ofício nº 1667/11, o Senhor Jose Costa, Rua Hungria, nº 12A, Parque das 
Nações, Guarulhos -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie a construção do passeio público, no imóvel situado à Rua Sargento Leoncio Ferreira dos 
Santos, nº 6-85, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3229, Lote 011, 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, 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. (AR devolvido).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob Ofício nº 1375/11, a Senhora Ana Maria Sampaio Ferreira, Rua Arnaldo 
Rodrigues de Menezes, nº 18-26, Parque Jaraguá, Bauru -SP, para que no prazo de 90 (noventa) dias, 
contados da publicação desta Notificação,  providencie a construção do passeio público, no imóvel situado 
à Rua Luiz Tadeu Franceloso Berro, cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 3216, Lote 004, 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, 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 834/11, o Senhor João Antonio Pereira, Rua Galvão de Castro, nº 
13-42, apto 42, Vila Coralina, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Benedito Ribeiro dos 
Santos, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0569, 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, 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 1151/11, o Senhor Ismael Cardoso Patricio, Rua Dr. Virgilio Malta, nº 
11-61, Centro, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação,  
providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Jorge Pimentel, nº 6-25, cadastrado 
na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0030, Lote 003, 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, 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 1863/11, o Senhor Antonio Faria, Rua Rio Branco, nº 11-75, Centro, 
Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta Notificação,  providencie 
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o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Guilhermino Santos Ascenção, nº 2-56, cadastrado 
na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0740, Lote 013, 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, 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 1519/11, o Senhor Germino de Morais, Rua Abura, nº 113, casa 4, 
Sítio do Mandaqui, São Paulo -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Jose Costa Ribeiro, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 1032, Lote 018, 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, 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. (AR devolvido).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1518/11, a Senhora Vera Lucia Pereira de Souza, Rua Fernando 
Zuicker, nº 11-49, Vila Gonçalves, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Jose Costa Ribeiro, 
cadastrado na P.M.B. como Setor 4, Quadra 1025, Lote 011, 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, 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 1660/11, a empresa Laboratório Climax S/A, Rua Joaquim Tavares, 
nº 822, Vila Mariana, São Paulo-SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Avenida Nossa Senhora de 
Fátima, qt. 20, cadastrado na P.M.B. como Setor 2, Quadra 0522, Lote 033, onde consta essa empresa 
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, 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. (AR devolvido).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1345/11, a empresa Hidroservice Engenharia de Projetos Ltda, Rua 
Afonso Celso, nº 235, Vila Mariana, São Paulo-SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, ao longo de toda a extensão do 
imóvel , cadastrado na P.M.B. como Setor 1, Quadra 0104, Lote 001, (Ruas Araújo Leite, Antônio Alves, 
Manoel Bento Cruz e Cap. João Antonio), onde consta essa empresa como responsável. 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, 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. (AR devolvido).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 1346/11, a empresa Hidroservice Engenharia de Projetos Ltda, Rua 
Afonso Celso, nº 235, Vila Mariana, São Paulo-SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 
publicação desta Notificação,  seja providenciado o recuo do tapume, para que o mesmo deixe 1,50mts 
livres de passeio público, a contar da guia,, ao longo de toda a extensão do imóvel , cadastrado na P.M.B. 
como Setor 1, Quadra 0104, Lote 001, (Ruas Araújo Leite, Antônio Alves, Manoel Bento Cruz e Cap. João 
Antonio), onde consta essa empresa como responsável. Face o exposto, informamos que a atual situação  
no local caracteriza-se como infração ao Artigo 7°, § 1º, da Lei Municipal nº 5825/2009, sendo que o não 
cumprimento, ou a omissão, do conteúdo explícito desta Notificação, 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. (AR devolvido).

NOTIFICAÇÃO
 Notificamos sob nº Ofício 907/11, a Senhora Nair Alves de Matos, Avenida Nações Unidas, nº 
50-98, Nuc. Pres. Ernesto Geisel Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação 
desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público (degrau), no imóvel situado à Rua Antônio 
Manoel Costa, nº 7-64, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0738, Lote 018, 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, 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 1864/11, o Senhor Roberto Vital, Rua Guilhermino Santos Ascenção, 
nº 2-46, Jardim Olimpico, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua Guilhermino Santos 
Ascenção, qt. 2, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0740, Lote 012, onde consta Vossa Senhoria 
como proprietária, pois conforme constatação do fiscal, o passeio foi construído com inclinação superior ao 
permitido pela legislação vigente. 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, 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 1865/11, o Senhor Ismael Monteiro da Silva, Rua Guilhermino 
Santos Ascenção, nº 2-40, Jardim Olimpico, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados 

da publicação desta Notificação,  providencie o reparo do passeio público, no imóvel situado à Rua 
Guilhermino Santos Ascenção, qt. 2, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0740, Lote 018, onde 
consta Vossa Senhoria como proprietária, pois conforme constatação do fiscal, o passeio foi construído 
com inclinação superior ao permitido pela legislação vigente. 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, 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 915/11, a Senhora Aparecida Ramos, Avenida Duque de Caxias, 
nº 27-84, Parque Paulistano, Bauru -SP, para que no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contados da 
publicação desta Notificação,  providencie a retirada do material do passeio público, no imóvel situado 
à Rua Antonio Manoel Costa, nº 6-75, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0407, Lote 013, 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, 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 1211/11, o Senhor Antonio Oliveira de Lion, Rua Noe Onofre Teixeira, 
nº 11-38, Jardim Dona Lili, Bauru -SP, para que no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
Notificação,  providencie a remoção do obstáculo do passeio público, no imóvel situado à Rua Noe Onofre 
Teixeira, nº 11-38, cadastrado na P.M.B. como Setor 3, Quadra 0436, Lote 012, 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, 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).

Secretaria de Saúde
José Fernando Casquel Monti

 Secretário
PORTARIA Nº 149/2011

 O Secretário Municipal de saúde, Dr. JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI, no uso das 
suas atribuições legais, em especial aquelas que lhe são conferidas pelo Decreto 6618 de 27/05/1993, 
considerando 
1- A lei 5950 de 02/08/2010 em seu artigo 35, relacionar os servidores inscritos e homologados 
para realizar plantões extras nos serviços de atendimentos ininterruptos da Secretaria Municipal de Saúde.

AUX. EM SAÚDE – AUX. ENFERMAGEM - PRONTO SOCORRO/UPAS
MATRICULA NOME
20808 MARIA JOSE LOPES PEREIRA
29120 ANA PAULA FERNANDES I

TECNICO EM SAÚDE – TECNICO EM ENFERMAGEM
MATRICULA NOME
30603 ANDREA MARIA RODRIGUES

ESP. EM SAÚDE – ENFERMEIRO – PRONTO SOCORRO/UPAS
MATRICULA NOME
30862 MARCIA MARIA DONATO BARROS
30848 ALINE RAFAELA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
28721 LUCIANA VIEIRA

ESP. EM SAÚDE – MEDICO 
MATRICULA NOME
30851 BRUNO SOARES SOUZA
30852 LAILA KIMIE YAMASHITA SOUZA

2- Os servidores acima relacionados estão ciente da legislação em vigor, especialmente os artigos 
34 e 35 da lei nº 5950/2010, em relação a disponibilidade nos horários que serão ofertados, permanência 
na prestação  de 12 ou 06 horas contínuas e ininterruptas de trabalho, convocação do Secretario ou Diretor 
de Departamento da Área.
3- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação

REGISTRA-SE, 
CUMPRA-SE,

Bauru, 27 de outubro de 2011
JOSE FERNANDO CASQUEL MONTI

Secretário Municipal de Saúde

PUBLICAÇÃO DE 25.10.11 A  31.10.11

A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO DE BAURU defere as seguintes solicitações de Licença 
de Funcionamento:

Licenças publicadas  de  24 a 28 de Setembro/2011

No. Protocolo:   16469/2011                       Data de Protocolo: 31/03/2011
No. CEVS:        350600301-477-000216-1-0         Data de Vencimento:31/12/2011
Razão Social:    FLORA HOMEOPÁTICA BAURU LTDA - ME                           
CNPJ/CPF:        060.095.254/0001-62
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Endereço:        RUA BATISTA DE CARVALHO,7-7  CENTRO                                      
4771-7/02 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS, COM MANIPULAÇÃO 
DE FÓRMULAS.

No. Protocolo:   44.720/11                        Data de Protocolo: 29/08/2011
No. CEVS:        350600301-750-000161-1-0         Data de Vencimento:26/10/2012
Razão Social:    MARIA APARECIDA MARTINS ANGERAMI DE SOUZA                   
CNPJ/CPF:        049.660.618/22  
Endereço:        AVENIDA DUQUE DE CAXIAS ,18-7  VILA BRUNHARI                             
7500-1/00 CLÍNICA VETERINÁRIA

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

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
18617/11 M. UETI BAR ME
36163/10 DOUGLAS APARECIDO DO NASCIMENTO – ME
24576/11 BAURUNUTRI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FORMULADOS LTDA EPP
24006/11 SIMONE DE MOURA SANCHES ALIMENTOS ME
52207/11 DROGANOVA BAURU LTDA
23975/11 MARIA REGINA DE SOUZA DOS SANTOS
19782/11 SEBASTIÃO S. PANOBIANCO REFEIÇÕES COLETIVAS
55693/11 CHOCODAN BROKER E LOGÍSTICA LTDA
55688/11 NESTLÉ BRASIL LTDA
49753/11 GONÇALVES & SOUZA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME
14356/11 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
14357/11 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
14358/11 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
14360/11 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
14362/11 JAD ZOGHEIB  & CIA LTDA
51180/11 NUTRISAÚDE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
51182/11 NUTRISAÚDE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
53420/11 GOMES COMERCIAL DE CESTAS LTDA – ME
44829/11 A.C. DA SILVA LANCHONETE – ME
18777/11 TANIA REGINA BOEING – ME
34978/09 ROSANGELA ANANIAS FORATO – ME
3465/11 FRIOZEM LOGISTICA LTDA
3471/11 FRIOZEM LOGISTICA LTDA
3476/11 FRIOZEM LOGISTICA LTDA
28521/11 RODOSNACK SEM  LIMITES  LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA
47913/11 PAULO MARIANI
42917/08 S.P. TUSCHI ME
47703/11 S.P. TUSCHI ME
48113/11 LUCAS GODOY  BERNARDES DA SILVA
52462/11 SOLANGE MOREIRA DE ALVARENGA MOTA
43157/11 N.N. COMERCIAL DE UTILIDADES DE BAURU LTDA ME
49029/11 N.N. COMERCIAL DE UTILIDADES DE BAURU LTDA ME
40974/08 IRIO GONÇALVES JUNIOR
43172/11 JOSÉ AUGUSTO FOGGETTI EPP
48115/11 LEOPOLDO & RIBEIRO  LTDA – ME
34486/11 JOÃO HENRIQUE COPI
12610/10 S.E.A. PIZZARIA LTDA ME
47659/11 MARISA MARTINS ALVES SORVETERIA ME
51163/11 FABIO ROGÉRIO DE GODOY ME
47664/11 TATIANE OLIVEIRA DA SILVA
33558/11 ESPAÇO VVC – RESTAURANTE LTDA – EPP
54787/10 MARIA APARECIDA LOFRANO VIEIRA
46633/11 WU JIANTANG ME
50436/11 MARIA EDITH DE LUCIO CROCE JAÚ EPP
36669/10 MARIA DE FÁTIMA OSTTI
42176/10 ARTUR DOS SANTOS  CAVALIERI
27635/11 FERNANDA CRISTINA GIMENES
46552/11 ROSA MC TESSILA DE MELO BEBIDAS ME
33553/11 JOÃO ARAUJO DA SILVA
33838/11 HAOYING E  LIQUN COMÉRCIO DE DOCES E BOLACHAS LTDA ME
30304/11 OLIVEIRA E LIMA PANIFICADORA LTDA ME
37760/11 GLAUBER SANDRO  PRAMIO ME
37761/11 GLAUBER SANDRO  PRAMIO ME

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
57848/11 RENAN GIANERI LUCIANO 15923/E-1
57890/11 MICHELI FERNANDA PEREIRA ME 16107/E-1
57892/11 MICHELI FERNANDA PEREIRA ME 15995/E-1
57913/11 CARLOS ORESTES BERNARDI 16041/E-1                                     
57918/11 ZUM ZUM LANCHES DE BAURU LTDA 16046/E-1
58165/11 RAFAEL FERNADO RUIZ ME 16002/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
54037/11 HAOYING E LIQUN CO0MÉRCIO DE DOCES E 

BOLACHAS  LTDA – ME 30 13810/E-1
53920/11 RICARDO NUNES DA SILVA PIZZARIA EPP 60 13794/E-1
55586/11 REZENDE  E BOTTINO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS LTDA ME 180 16087/E-1
56925/11 M.N.L. DE MATOS 90 13742/E-1

RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
54787/11 MARIA INÊS OLIVEIRA DOS SANTOS BAR ME 45 13815/E-1

55366/11 ADELSIO LAZARI -  ME 60 16137/E-1
55369/11 ADELSIO LAZARI -  ME 95 7560/E-1
54153/11 FERREIRA E ANDRADE MINIMERCADO LTDA ME 45 11402/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
51060/11 DROGANOVA BAURU LTDA 9255/E-1
54791/11 MARIA INÊS OLIVEIRA DOS SANTOS BAR ME 15919/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
44898/11 ESPAÇO V.V.C. RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA EPP 4920/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA: 
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
25462/11 VALTER LEONIR VARGAS 4795/E-1
12885/11 RENOVA ENTRETENIMENTO LTDA ME 4691/E-1
49037/11 NUTRISAÚDE ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 3485/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
15085/11 PIERRE APARECIDO FLORENZANO EPP 30 4702/E-1

 
RECURSO DEFERIDO PARCIALMENTE DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
MULTA:

PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
7533/11 JOSÉ CÍCERO DA SILVA 60 4370/E-1
7530/11 JOSÉ CÍCERO DA SILVA 30 4752/E-1

 
SUSPENSÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
18617/11 M. UETI BAR ME 4568/E-1

AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA ALTERADO PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
45998/11 M.O. ASSIS  ÓTICA – ME 9360/E-1
36163/10 DOUGLAS APARECIDO DO NASCIMENTO – ME 5635/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
INTERDIÇÃO TOTAL DO ESTABELECIMENTO: 

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
58165/11 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 6997/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTERDIÇÃO: 
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
58165/11 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 2309/A-1

RECURSO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA NÃO APRECIADO POR 
NÃO CABER RECURSO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
53710/10 WALTER GIMENES DOS ANJOS – ME 2537/E-1
14271/11 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 1642/E-1/C-1
14279/11 RAFAEL FERNANDO RUIZ – ME 1636/E-1/C-1

 
BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 21885/03
INTERESSADO NUTRIBAURU AGROPECUÁRIA LTDA
REQUERENTE FERNANDO EMILIO PAMPANI
CPF 100.361.528-70
CRMV/SP 06.972

PROCESSO 30681/11
INTERESSADO EVELINNE CASTILHO DE OLIVEIRA  BARRELLA – ME
REQUERENTE ANNELISE CARLA CAMPLESI DOS  SANTOS
CPF 217.323.428-57
CRMV/SP 16.023

ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES:
PROCESSO 9849/04
RAZÃO SOCIAL VERA LUCIA DALBELLO MICHELINI - ME
ATIVIDADE COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS
CNPJ 04.167.917/0001-36
ENDEREÇO RUA ANTONIO PEREIRA, Nº 1-07  VILA PARAISO

PROCESSO 30681/11
RAZÃO SOCIAL EVELINNE CASTILHO DE OLIVEIRA  BARRELLA – ME
ATIVIDADE COM.VAREJISTA DE  ANIMAIS VIVOS E DE ARTIGOS E ALIMENTOS 

PARA ANIMAIS DE  ESTIMAÇÃO
CNPJ 11.258.729/0001-89
ENDEREÇO RUA HORTON HOOVER, 6-65   JARDIM EUROPA

ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:
PROCESSO 25379/10
NOME (DE) SANTOS E MACHADO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - ME
CNPJ 11.197.294/0001-00
NOME (PARA) MARQUES E ZAPPA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA – ME
CNPJ 11.197.294/0001-00
ENDEREÇO AV. ELIAS MIGUEL MALUF, 1-122   VILA PACÍFICO
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ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:
PROCES. INTERESSADO
50901/11 MARIA APARECIDA FERRAZ DA COSTA
51330/11 MARCIA SILVA VIANA
45058/11 DAVI JUSTINO
45086/11 JOSE OZÓRIO ALVES E OUTROS
51919/11 SINÉSIO ANTONIO BINCOLETO
45071/11 LUHANNA SILVA CAMPOS
45083/11 JONATHAN GARCIA
51775/11 CELIO SOARES DA SILVA
45403/11 BERNARDINO GONÇALVES TRINDADE
15841/11 DUBAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
48445/11 GUSTAVO FRANCO DE GODOI
51329/11 ADILSON APARECIDO MUNIZ
45426/11 MOYSES & LOYOLLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA
22061/11 ALBERTO ABALO
42497/11 DIVISÃO DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL
51326/11 DEOLINDA APPARECIDA LIMA PIERIN
45207/11 JOSE MARIA MARTINS
14112/11 ADALBERTO MARQUES LONTRA
13873/11 MARCIA REGINA FERRARI  DE SOUZA
45462/11 INAYARA KEITE SANTOS DE ALMEIDA
48464/11 ANA PAULA SESQUINI BOMPEAN
41288/11 TRIPLO O – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
22062/11 ROSELI JANDOSA
45150/11 FERNANDO CESAR SILVA
27142/11 ANTONIO CORDEIRO
17397/11 RAFAEL NOTARO
50958/11 ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
50955/11 ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR SÃO LUCAS S/A
51776/11 ALDO FERNANDES JUNIOR
45407/11 OTÁVIO PRADO
50960/11 GILBERTO FERRARI
45438/11 CIBELE APARECIDA AGUIAR DA SILVA
44967/11 CRISTIANE INDÚSTRIA E COMÉCIO LTDA
54739/11 CARLOS EDUARDO MARIANO DA CRUZ
35858/11 EMILY DE OLIVEIRA DOS ANJOS
30586/11 MARCOS DONIZETE RICCI
52606/11 TATIANA LAURENTINO MARTINS
35861/11 KAREN CRISTINE ROCHA ZORZELLA
25356/11 JOSÉ ALMIRO TEIXEIRA
53191/11 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
50957/11 JANETE DA SILVA PEREIRA THOMAZI
45164/11 ABILIO MINETTO E OUTROS
48522/11 VERA LÚCIA VANDERLEI PASQUALI
28778/11 ROGÉRIO VALENTIM ALMEIDA
51773/11 JOSÉ DOS REIS PEREIRA
45009/11 MARIA APARECIDA LESSA BARBOSA
32636/11 CLAUDIA REGINA PAIS DE OLIVEIRA
42544/11 MARINO DE OLIVEIRA
52066/11 CELSO PIMENTEL MARTHA
31333/11 WAGNER FILETO GARCIA
45156/11 WAGNER ANTONIO DE ABREU
45084/11 GUIDO HENRIQUE BACCI
45067/11 CLODOMIRO ABRAHÃO E OUTROS
45297/11 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU COHAB
45211/11 ISAIAS MILANI ALVES
40584/11 DILSON ROSETTI
48442/11 PEDRO ORESTES ALCÂNTARA
49006/11 SIDINEY BERTONCINI
48460/11 SÉRGIO HENRIQUE WATANABE MORENO
53238/11 STOCKMAT REPRESENTAÇÕES LTDA
45004/11 JAIR LOT VIEIRA
31287/11 BRUNA CRISTINA GERIN VIEIRA REDONDO 
23066/11 CARLOS GABRIEL NUNES QUINTINO
29716/11 EDSON LIRA AMILTON CAMPOI
49796/11 LUCI DA SILVA OLIVEIRA
51906/11 VIRGÍNIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA
48533/11 MARIA CRISTINA MARTHA GODOY
48648/11 MILTON BOTTINI
45513/11 AGNEL NOVAIS DA SILVA
48550/11 ALESSANDRA TEIXEIRA AFFONSO
48565/11 PRISCILA MONTEIRO ESPONTON
48436/11 MARIA NEUSA LOMBARDI
48451/11 ROGÉRIO FRANCISCO ESTEVES 
45538/11 MORIEL LACERDA DOS SANTOS
45484/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
45508/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
45511/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
48409/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
50894/11 FERNANDA DOS SANTOS OLIVEIRA
45847/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA
45485/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
56308/11 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB 15560/E-1
56334/11 EMILSON FATIMO HERREIRA 9635/E-1
 56286/11 CARLOS ALBERTO CELESTINO                                                                                   15832/E-1 
 56289/11 CELSO AUGUSTO CARDOSO 14685/E-1
 56291/11 ANDRÉIA CRISTINA COSTA DA SILVA MINHANO 14678/E-1
 56297/11 ARACY ZANATA GAMONAR 14638/E-1
 56823/11 BISPADO DE BAURU – CURIA DIOCESANA 15168/E-1
 56828/11 RENATO OURA 14666/E-1 

 57594/11 RENATO HUNGARO TAMAROZZI 15040/E-1
 57586/11 RAFAEL LUIZ RODRIGUES 15034/E-1
 57584/11 JOSE APARECIDO SOHIDE OKUBARA 15035/E-1
 57583/11 NILSON GOMIDE 15038/E-1
 57581/11 FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA 15039/E-1
 57578/11 OTÁVIO AUGUSTO ZAMARO AYUB 15037/E-1
 57573/11 SILVIO CALDERARI 15036/E-1
 57558/11 WASHINGTON PESTANA DE MORAES 14664/E-1
 57572/11 COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE BAURU – COHAB 15033/E-1

RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
45515/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 120 14464/E-1
45477/11 TOTAL IMÓVEIS 120 14506/E-1
45491/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 120 14461/E-1
45496/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 120 14462/E-1
45481/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 120 14504/E-1
45480/11 TOTAL IMÓVEIS 120 14505/E-1
45504/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 120 14458/E-1
45501/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 120 14463/E-1
45518/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 120 14465/E-1
45502/11 TOTAL IMÓVEIS LTDA 120 14460/E-1
48422/11 ANNA ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAÇÕES LTDA 120 14040/E-1
48779/11 J. RIGUETTE – ME 180 15222/E-1
51977/11 SEBASTIAO MOURA DE JESUS 90 10709/E-1
48598/11 AUREA MARIA FRANCISCO FERREIRA * 14512/E-1
53664/11 ELIZABETE ROSA BERNARDO DA SILVA * 14523/E-1
51920/11 LENIRA LOURENÇO MARTINS * 14585/E-1
53235/11 EVARISTO SOARES DE LIMA * 14521/E-1
50891/11 MARCIO WILLIANES RAINIERI DA SILVA * 14518/E-1
52084/11 SÉRGIO BELÓRIO * 14452/E-1
52085/11 ANDREIA APARECIDA DA SILVA PINTO * 14520/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
 48760/11 COMÉRCIO DE SUCATA NOROESTE LTDA 15221/E-1
48998/11 PAULO MAURO ALVES MOREIRA 15532/E-1
51914/11 A.L.L. AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA – MALHA OESTE S/A 15701/E-1
51917/11 A.L.L. AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA – MALHA OESTE S/A 15702/E-1
54660/11 DIVINO MODESTO VIEIRA 14330/E-1
53241/11 MAURO FERNANDO GALO 14319/E-1
48439/11 ANTÔNIO IZZO FILHO 14187/E-1
48440/11 ANTÔNIO IZZO FILHO 14188/E-1
49419/11 BERNADETE COVOLAN ULSON 14031/E-1
49874/11 NOLI HENRIQUE DE OLIVEIRA 14101/E-1
49792/11 VALDIR GONZAGA 9642/E-1
48429/11 APARECIDA MARTINS DE LIMA 15117/E-1
48394/11 SIVALDO LOPES DE LIMA 14169/E-1
51912/11 CLAUDECIR PRIOLI RODRIGUES 14339/E-1
48441/11 ANTÔNIO IZZO FILHO 14186/E-1
53659/11 CRISTIANE REGINA GOMES TRAVASSOS  14632/E-1
48516/11 MARIVONE DA SILVEIRA 14175/E-1
49797/11 NELSON ROCHA DA SILVA 14401/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE TERMO DE INTIMAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
44828/11 MIGUEL OSÓRIO 1653/B-1
44939/11 ADILSON DE OLIVEIRA PINTO 1652/B-1
45107/11 RECICLAR COMÉRCIO DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS LTDA 1663/B-1
46020/11 JESUS CUSTÓDIO DA SILVA XAVIER 1655/B-1

RECURSO NÃO APRECIADO DE TERMO DE INTIMAÇÃO:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
39031/11 MARCELO & LEME COMERCIO  DE PEÇAS AUTOMOTIVAS 

LTDA – ME 1617/B-1
44500/11 JOÃO GUILHERME DOS SANTOS 1613/B-1
40604/11 FERNANDO GREGÓRIO DE OLIVEIRA FLORÊNCIO 1563/B-1
40582/11 ILDO DE LIMA 1562/B-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE 
ADVERTÊNCIA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42512/11 DANUBIA CRISTINA FERNANDES 5868/E-1
33805/11 LUIZ HENRIQUE RIBEIRO 5877/E-1
39144/11 FABIO LUIZ PRUDENCIO DA SILVA 7944/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
42491/11 MOISÉS JOSÉ PEDRO 6651/E-1
42651/11 JOSÉ BATISTA DA SILVA 6712/E-1
40612/11 EDMOND NAKHAL TANACH TOBIAS 6688/E-1
42628/11 ESPÓLIO DE JOÃO BAETA SANTANA 6714/E-1
42676/11 TADEU RAIMUNDO DOS SANTOS 6703/E-1
49001/11 NILTON CEZAR RODRIGUES DE SOUZA 6717/E-1
49821/11 SONIA DAS NEVES PAIVA PATRICIO 6652/E-1
45062/11 ANGELA VALERIA ACUNHA 6705/E-1
48531/11 CARLOS HENRIQUE PEREIRA GODOY 6726/E-1
44987/11 ANTONIO DORIVAL TIRITAN 6648/E-1
45443/11 LINO FARIA PETELINKAR 5864/E-1
45220/11 WALDEMAR DOMINGOS DA SILVA 5854/E-1
42496/11 MARIA DE JESUS SANTOS 5855/E-1
45146/11 LUIZ ANTONIO LEANDRO 7187/E-1
45419/11 ADEMIR BERNARDES DOS SANTOS 6737/E-1
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36555/11 ROBERTO LUIS PEREIRA MAIA 7183/E-1
45406/11 ALICE AQUEMI KOBAYASHI KIMURA 6736/E-1
44631/11 ANTONIO FRAGA DAMASCENO 7180/E-1
42718/11 M.R.V. ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A 6643/E-1
32639/11 JOÃO CARLOS GUERREIRO 6644/E-1
42474/11 ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A CRIANÇA 5872/E-1

RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
22445/11 EDENILSON ROBERTO DALBOM BAPTISTA 6275/E-1
20501/11 THAIS BRISOLLA CONVERSANI CARRER 6530/E-1
22004/11 THAIS BRISOLLA CONVERSANI CARRER 6532/E-1

COMUNICAÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DE MULTA:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
13159/11 CYNTHIA MARIA DUQUE TADDEI 3613/E-1
 45450/11 ULYSSES ALDO FORNETTI 5861/E-1
17691/11 CESARIO BOMTEMPO 3451/E-1 
24957/11 BENEDITO DE CARVALHO JUNIOR 3970/E-1
51913/11 JUDITH DA SILVA 5870/E-1
45441/11 JOSÉ FALCÃO DE MELO  5869/E-1
30705/11 MAURÍCIO LOPES 3614/E-1
22694/11 S.P. DOS SANTOS – RECICLÁVEIS – ME  3612/E-1
30724/11 RICARDO FERREIRA BARUDI 3969/E-1

BAIXA DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
PROCESSO 13851/09
INTERESSADO LEOPOLDO & RIBEIRO LTDA – ME 
REQUERENTE AILTON ANTONIO CHACON 
CPF 154.631.680-91
CRQ 04.425.164

PROCESSO 21697/10
INTERESSADO TAKAKI, TAKAKI & CIA LTDA
REQUERENTE AILTON ANTONIO CHACON 
CPF 154.631.680-91
CRQ 04.425.164

PROCESSO 16919/10
INTERESSADO T&K LANCHONETE LTDA 
REQUERENTE AILTON ANTONIO CHACON
CPF 154.631.680-91
CRQ 04.425.164

ERRATA:
PUBLICADO EM D.O.M. EM 15/10/2011

ONDE SE LÊ:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
10549/11 L.O.N. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

LEIA-SE:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
10549/11 L.C.N. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
28850/11 ISABEL MARIA RODRIGUES 3449/E-1

LEIA-SE:
PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
28850/11 IZABEL MARIA RODRIGUES 3449/E-1

ONDE SE LÊ:
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
49816/11 CRISTINA GONÇALVES CARDELLA * 14516/E-1

LEIA-SE
RECURSO DEFERIDO DE AUTO DE INFRAÇÃO:

PROCES. INTERESSADO DIAS N°/SÉRIE
49816/11 CRISTINA GONÇALVES CARDELLA * 14546/E-1

ONDE SE LÊ:
ALTERAÇÃO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA PARA AUTO DE 
IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
23028/11 JOAQUIM ARAUJO SOUZA 7109/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
23028/11 JOAQUIM ARAUJO SOUZA 7109/E-1

TORNA SEM EFEITO:
ARQUIVAMENTO DE PROCESSO:

PROCES. INTERESSADO
23028/11 JOAQUIM ARAUJO SOUZA

PUBLICADO EM D.O.M. EM 22/10/2011
ONDE SE LÊ:
RECURSO INDEFERIDO DE AUTO DE IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE DE MULTA:

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
17637/11 VERA LUCIA TARRAZ NAZARI 7022/E-1

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

PROCES. INTERESSADO N°/SÉRIE
17637/11 VERA LUCIA TERRAZ NAZARI 7022/E-1

Seção III
Editais

Resolução nº03/011  do Conselho Municipal da condição Feminina deBauru/Comisão Eleitoral

Em  reunião ordinária do pleno do  Conselho Municipal de Condição Feminina de Bauru,   de  02/09/2011 e  no 
uso de suas prerrogativas  conforme  a Lei Municipal nº  3558/93 e artigo 18 de   seu Regimento  Interno  foi   nomeada  a 
Comissão  para  preparação da normatização  do processo de eleição para  novo  mandato do Conselho, gestão 2012/2014.

Da organização do processo eleitoral
Artigo- 1º O processo eleitoral será  realizado no período compreendido entre as inscrições para escolha das novas conselheiras 
e a eleição da Diretoria Executiva.

Da  Convocação e Normas para a realização das inscrições de  candidatas e eleição das conselheiras
Artigo  2º -As inscrições para  a participação  do processo de eleição das conselheiras ocorrerão nos dias  09, 10 e 11 de 
novembro  das 8:00  as  17:00 horas, na  sede da Casa dos Conselhos, Rua Manoel  Bento Cruz, 7-60  através de ficha própria,  
denominada “ Ficha de Inscrição”, onde  deverá constar dados pessoais  da interessada;
Parágrafo Primeiro-   No ato de inscrição, a candidata receberá um comprovante de sua inscrição.
Parágrafo Segundo -  Serão  aceitas  inscrições por terceiros porém a ficha de inscrição deverá  estar  devidamente preenchida  
e  conste  o nome do responsável pela entrega da   mesma.
Artigo 3º – Após o termino do prazo das inscrições,  será elaborada  um “ Nominata”, que conterá todos os nomes inscritos, 
sendo que a  o ordenamento  dos  nomes na   será através de sorteio, a ser realizado no dia 16 de novembro às 19:30 hs na 
Casa dos Conselhos,  pela Comissão Eleitoral  em reunião aberta a qualquer participante.

Da Eleição, das titulares e das suplentes
Artigo 4º- a eleição será realizada no dia  18 de novembro  das 8:00  às  19:00 horas , na Casa dos Conselhos e  em seguida 
a apuração dos votos.
Parágrafo primeiro -    As conselheiras representantes da   SOCIEDADE Civil, serão eleitas pelo voto direto e secreto.
Parágrafo segundo  -   Cada   votante   poderá escolher até 22 nomes, conforme  art. 5º da Lei 3558/93 e artigo   18 de seu 
regimento interno.
Parágrafo  terceiro – Serão  consideradas eleitas   por ordem de votação, 22 representantes da sociedade civil, sendo   as 11 
mais votadas como  titulares e 11 suplentes por ordem   de votos recebidos.
Parágrafo  quarto -   No caso de empate,   será considerada a idade da participante.

Da indicação das representantes do Poder público 
Artigo 5º-   As representantes do Poder Público   serão indicadas     através de oficio encaminhado a Comissão Eleitoral  pelas 
Secretarias Municipais ,  sendo 04 titulares de 04 suplentes,   entre servidoras públicas municipais, representantes da área da 
Saúde, Educação, Assistência Social e Jurídica 

Da nomeação  -  
Artigo 6º -   Após  as eleições,  as conselheiras titulares e suplentes , representantes da Sociedade Civil  e do Poder Público 
serão nomeadas por Decreto do Prefeito Municipal e publicado em DOM. 
Artigo 7º- Após a publicação e conforme  artigo 6º do Regimento Interno, as conselheiras  titulares e suplentes serão 
empossadas por ato  do Executivo em data e local definido pelo mesmo.

Da escolha da Diretoria Executiva
Artigo 8º - Conforme a composição definida no artigo 7º do regimento interno a Diretoria Executiva   será eleita  na primeira 
reunião ordinária do Pleno do Conselho que  é  composto por todas as conselheiras titulares.
Parágrafo único – A eleição a que  se refere o  caput do artigo 8º,  será  através do voto direto e secreto conforme disposto no 
artigo 21, de seu regimento interno.
 Bauru   18  de outubro de 2011.

Maria Luiza de Carvalho
Coordenadora da Comissão Eleitoral

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital nº 022/11-
SME - Processo n.º 30.829/11 Modalidade: Pregão Presencial n.º 011/11 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE pelo 
sistema de registro de preços OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 15.848 KG 
(quinze mil, oitocentos e quarenta e oito quilos) DE POSTA DE CAÇÃO, 15.000 KG (quinze mil quilos) DE CAÇÃO 
EM CUBOS E 31.280 KG (trinta e um mil, duzentos e oitenta quilos) DE FILÉ DE ARRAIA - (QUANTIDADE 
ESTIMADA ANUAL) – Interessados: Secretarias Municipais da Educação, do Bem Estar Social e Gabinete do Prefeito 
– Corpo de Bombeiros. Data do Recebimento dos envelopes e sessão do pregão 17/11/2011 às 09h00 no Departamento 
de Alimentação Escolar – sito à AV. Engº  Hélio Police s/n - Jardim Redentor esquina com Av. Rodrigues Alves , Bauru. 
Informações na Divisão de Compras e Licitações - SME, Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60 – 1º andar – Sala 02, Jardim Santana, 
no horário das 08h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00 e fones (14) 3235-1377 ou (14) 3235-1337. O edital de licitação poderá 
ser retirado junto à Divisão de Compras e Licitações-SME, até o dia 16 (dezesseis) de novembro de 2011, localizada na Av. 
Dr. Nuno de Assis, 14-60 - Jardim Santana, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br, a partir da primeira publicação do presente. 
Bauru, 31/10/2011 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.E.

AVISO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
- Processo nº 38.237/2011 – Modalidade: Inexigibilidade com fulcro no inciso III, do art. 25 da Lei Federal nº 8666/93 
- Interessado: Secretaria Municipal da Educação - Objeto: Aquisição de Kits do Professor – Projeto Brincadeiras 
Musicais Palavras Cantadas de 1º ao 5º ano, sendo: 83 kits do volume 1º ano, 18 kits do volume 2º ano, 18 kits do volume 
3º ano, 18 kits do volume 4º ano e 18 kits do volume 5º ano. PROPONENTE: Editora Melhoramentos Ltda – no valor 
total de 25.420,00 (vinte e cinco mil quatrocentos e vinte reais), Ratificação: em 24/10/2011 pelo Sr. Prefeito Municipal. 
Bauru, 31/10/2011 – Luciano Martins dos Santos Júnior – Diretor da Divisão de Compras e Licitações – S.M.E.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 124/11 - PROCESSO Nº 22.148/11 - CONTRATANTE: MUNICIPIO DE 
BAURU – CONTRATADA: PRECISION COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA – ME – Objeto:                         
AQUISIÇÃO DA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE 181 (CENTO E OITENTA E UMA) BATERIAS 
AUTOMOTIVAS NOVAS, SELADAS, COMPLETAS COM TERMINAIS – Interessada:  Secretarias Municipais 
de Cultura, Obras, Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Educação, Administração, Gabinete, Saúde e Corpo de 
Bombeiros, cujas especificações estão indicadas no Anexo I do Edital nº 200/11 do Processo Administrativo nº 22.148/11, 
mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo administrativo 
e preços abaixo consignados:
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LOTE 01 – BATERIA AUTOMOTIVA SELADA, COMPLETA, COM TERMINAIS
Item 1 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 6 amperes, marca Raiom, valor unit.  R$ 86,80;
Item 2 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 7 amperes. marca Raiom, valor unit.  R$ 76,75;
Item 3 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 12 amperes, marca Raiom, valor unit. R$ 153,45;
Item 4 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 45 amperes, marca Free Light, valor unit. R$ 122,45;
Item 5 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 60 amperes, marca Free Light, valor unit. R$ 139,50;
Item 6 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 65 amperes, marca Free Light, valor unit. R$ 170,50;
Item 7 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 70 amperes, marca Free Light, valor unit. R$ 170,50;
Item 8 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 80 amperes, marca Free Light, valor unit. R$ 271,25;
Item 9 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 100 amperes, marca Free Light, valor unit. R$ 279,00;
Item 10 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 150 amperes, marca Free Light, valor unit.  R$ 356,50;
Item 11 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 160 amperes, marca Free Light, valor unit. R$ 356,50;
Item 12 - Bateria automotiva selada, completa, com terminais de 200 amperes, marca Free Light, valor unit.  R$ 403,00;
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 050/11 – ASSINATURA:- 18/10/11        – 
VALIDADE: 17/10/12
Bauru, 31/10/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 128/11 - PROCESSO Nº 11.143/2011 (Apensado 9.546/2011) - CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE BAURU – CONTRATADA: COMERCIAL GENOVA LTDA – ME                      – Objeto: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI´S                              – Interessada: Todas as Secretarias 
Municipais, cujas especificações estão indicadas nos Anexo I do Processo Administrativo nº 11.143/2011, mediante emissão 
de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo, conforme descrito abaixo:
LOTE 04 – SINALIZADORES
Item 1 - BANDEIROLA DE SINALIZAÇÃO COR LARANJA, 35 X 45 CM E BASTÃO DE 75 CM, valor unit. R$ 5,30 
– marca Sinal Seg;
Item 2 - CONE ZEBRADO, LARANJA E BRANCO, 75 CM, COM RESPECTIVO ENCAIXE PARA BANDEIROLAS E 
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, valor unit. R$ 18,20 – marca Vedal;
Item 3 - CORRENTE DE POLEITILENO ZEBRADA AMARELO E PRETO, ELOS DE 6,3 CM, valor unit. R$ 1,40 – 
marca Vedal;
Item 4 - FITA PLÁSTICA, SEM ADESIVO, ZEBRADA PRETA E AMARELA ROLO,  7 CM X 200 METROS, valor unit. 
R$ 3,95 – marca Vedal;
Item 5 - COLETE REFLETIVO EM X NA COR LARANJA FECHAMENTO E REGULAGEM ATRAVÉS DE VELCRO, 
valor unit. R$ 7,30 – marca Vedal.
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/11 – ASSINATURA:- 25/10/2011 – 
VALIDADE: 24/10/2012.
Bauru, 31/10/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 132/11 - PROCESSO Nº 11.143/2011 (Apensado 9.546/2011) - CONTRATANTE: 
MUNICIPIO DE BAURU – CONTRATADA: ARENA COMÉRCIO DE FERRAGENS E EQUIPAMENTOS 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA. – ME – Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL – EPI´S                        – Interessada: Todas as Secretarias Municipais, cujas especificações estão indicadas nos Anexo 
I do Processo Administrativo nº 11.143/2011, mediante emissão de Notas de Empenho e conforme termos de sua proposta 
devidamente anexada ao processo, conforme descrito abaixo:
LOTE 12 – CAPUZ DE SEGURANÇA, TIPO BONÉ
ITEM 1 - CAPUZ DE SEGURANÇA TIPO BONÉ ÁRABE CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO 
TRATADO PARA TORNAR-SE HIDROREPELENTE PARA PROTEÇÃO DO COURO CABELUDO E O PESCOÇO DE 
RESPINGOS E DO SOL, valor unit. R$ 8.65 – marca Red C.A.: 20.224;
LOTE 13 – CHAPÉU DE PALHA
Item 1 - CHAPÉU DE PALHA COM ABA LARGA PARA PROTEÇÃO CONTRA O SOL, valor unit. R$ 4,54 – marca 
Nordeste.
LOTE 16 – CINTO DE SEGURANÇA – TIPO PARAQUEDISTA
Item 1 - CINTO DE SEGURANÇA TIPO PARAQUEDISTA CONFECIONADO EM CADARÇO DE POLIAMIDA 
(NYLON) E POLIÉSTER, COM ALCOCHOADO NA CINTURA E COXAS. POSSUIR 5 ARGOLAS EM “D”: 1 
ANCORAGEM DORSAL, 2 ANCORAGENS FRONTAL E 2 PONTOS DE POSICIONAMENTO NAS LATERAIS 
DA CINTURA. POSSUIR REGULAGEM DE CINTURA, COXA E PEITORAL, DESCANSO DE MOSQUETÕES, 
ALMOFADAS CINTURA E COXAS, APOIO LOMBAR E FIVELAS DE AJUSTE RÁPIDO, COM TALABARTE COM 
AMORTECIMENTO DE QUEDA. SER TESTADO E APROVADO PELA NORMA DA ABNT – NBR 11370/2001. 
PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE QUEDAS DE ATIVIDADES EM ALTURA. SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO, ESPAÇOS CONFINADOS, MANUTENÇÃO EM ANDAIME, ESCADAS TIPO MARINHEIRO, 
ETC., valor unit. R$ 374,75 – marca MG Cintos C.A.: 27.444-19.731
LOTE 17 – CINTO DE SEGURANÇA: ELETRICISTA
Item 1 - CINTO DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA PRODUZIDO EM COURO, COM 9 CM DE LARGURA, COM 
DUAS ARGOLAS FIXAS DE AÇO FORJADO, PORTA FERRAMENTAS COM QUATRO ORIFÍCIOS TALABARTE 
EM COURO DE 1,90 MT, MOSQUETÃO E ALMOFAS INTERNAS, COM FIVELAS QUE PERMITAM AJUSTES AO 
CORPO, valor unit. R$ 174,50 – marca MG Cintos C.A.: 14.982
LOTE 18 – CALÇA ANTI-CORTE
Item 1 – CALÇA ANTI-CORTE PARA OPERADOR DE MOTO-SERRA COM FIOS DE NYLON TRANÇADOS 
MANEQUIM PEQUENO (46/48), valor unit. R$ 72,22 – marca PROTSPRAY;
Item 2 - CALÇA ANTI-CORTE PARA OPERADOR DE MOTO-SERRA COM FIOS DE NYLON TRANÇADOS 
MANEQUIM MÉDIO (50/52), valor unit. R$ 72,23 – marca PROTSPRAY;
Item 3 - CALÇA ANTI-CORTE PARA OPERADOR DE MOTO-SERRA COM FIOS DE NYLON TRANÇADOS 
MANEQUIM GRANDE (54/56), valor unit. R$ 72,22 – marca PROTSPRAY;
Item 4 - CALÇA ANTI-CORTE PARA OPERADOR DE MOTO-SERRA COM FIOS DE NYLON TRANÇADOS 
MANEQUIM GRANDE GRANDE (58/60), valor unit. R$ 72,22 – marca PROTSPRAY;
Item 5 - CALÇA ANTI-CORTE PARA OPERADOR DE MOTO-SERRA COM FIOS DE NYLON TRANÇADOS 
MANEQUIM EXTRAGRANDE (62/64), valor unit. R$ 72,22 – marca PROTSPRAY.
LOTE 23 – JAPONA
Item 1 - JAPONA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA 
TÉRMICA ALCOCHOADA. COM BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO 
FRONTRAL ATÉ O PESCOÇO ATRAVÉS DE VELCRO ALINHADO POR BOTÃO GUIA E BARRA LISA, PARA 
EXPOSIÇÃO EM AMBIENTES COM TEMPERATURAS DE ATÉ –35ºC, TAMANHO MÉDIO M, NA COR AZUL 
MARINHO, valor unit. R$ 50,95 – marca R.P.A
C.A.: 27.509;
Item 2 - JAPONA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA 
TÉRMICA ALCOCHOADA. COM BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO 
FRONTRAL ATÉ O PESCOÇO ATRAVÉS DE VELCRO ALINHADO POR BOTÃO GUIA E BARRA LISA, PARA 
EXPOSIÇÃO EM AMBIENTES COM TEMPERATURAS DE ATÉ –35ºC, TAMANHO GRANDE G, NA COR AZUL 
MARINHO, valor unit. R$ 51,95 – marca R.P.A.     
C.A.: 27.509;
Item 3 - JAPONA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA 
TÉRMICA ALCOCHOADA. COM BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO 
FRONTRAL ATÉ O PESCOÇO ATRAVÉS DE VELCRO ALINHADO POR BOTÃO GUIA E BARRA LISA, PARA 
EXPOSIÇÃO EM AMBIENTES COM TEMPERATURAS DE ATÉ –35ºC, TAMANHO EXTRA GG, NA COR AZUL 
MARINHO, valor unit. R$ 51,95.
LOTE 24 – LUVA DE SEGURANÇA: VAQUETA
Item 1 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM REFORÇO NA PALMA, COM PROTEÇÃO 
INTERNA EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELÁSTICO NO DORSO E REFORÇO INTERNO 
NA PALMA, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, TAMANHO MÉDIO, LUVA 
DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA, COM REFORÇO NA PALMA DA MÃO E NO DEDO INDICADOR, valor unit. R$ 

8,86 – marca Bocaina C.A.: 21.063
Item 2 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM REFORÇO NA PALMA, COM PROTEÇÃO 
INTERNA EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELÁSTICO NO DORSO E REFORÇO INTERNO 
NA PALMA, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, TAMANHO GRANDE, LUVA 
DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA, COM REFORÇO NA PALMA DA MÃO E NO DEDO INDICADOR, valor unit. R$ 
8,87 – marca Bocaina C.A.: 21.063;
Item 3 - LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA, COM REFORÇO NA PALMA, COM 
PROTEÇÃO INTERNA EM VAQUETA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELÁSTICO NO DORSO E REFORÇO 
INTERNO NA PALMA, PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES, TAMANHO 
EXTRAGRANDE, LUVA DE VAQUETA TIPO PETROLEIRA, COM REFORÇO NA PALMA DA MÃO E NO DEDO 
INDICADOR, valor unit. R$ 8,86 – marca Bocaina C.A.: 21.063
LOTE 27 – LUVA DE SEGURANÇA – MALHA DE AÇO
Item 1 - LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA DE AÇO, DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE 
AÇO INOX (MALHA DE AÇO INOX), COM BRACELETE CONFECCIONADO DE MATERIAL SINTÉTICO NA COR 
BRANCA, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS, TAMANHO PEQUENO, valor unit. R$ 209,00 – 
marca Danny C.A.: 6.257 ;
Item 2 - LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA DE AÇO, DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE 
AÇO INOX (MALHA DE AÇO INOX), COM BRACELETE CONFECCIONADO DE MATERIAL SINTÉTICO NA COR 
BRANCA, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS, TAMANHO MÉDIO, valor unit. R$ 209,00 – marca 
Danny C.A.: 6.257;
Item 3 - LUVA DE SEGURANÇA DE MALHA DE AÇO, DE CINCO DEDOS, CONFECCIONADA EM ELOS DE 
AÇO INOX (MALHA DE AÇO INOX), COM BRACELETE CONFECCIONADO DE MATERIAL SINTÉTICO NA 
COR BRANCA, AJUSTÁVEL ATRAVÉS DE PRESILHAS METÁLICAS, TAMANHO GRANDE, valor unit. R$ 209,00 
– marca Danny C.A.: 6.257.
LOTE 30 – LUVA DE SEGURANÇA: EM PVC
Item 1 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 7,5 PUNHO COM 36 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 9,40 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170;
Item 2 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 8,5 PUNHO COM 36 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 9,40 – marca HANSCHURE CA.1.170;
Item 3 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO  9,5 E PUNHO COM 36 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 9,40 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170;
Item 4 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 10,5 E PUNHO COM 36 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 9,40 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170;
Item 5 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 7,5 E PUNHO COM 46 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 11,60 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170;
Item 6 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 8,5 PUNHO COM 46 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 11,60 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170;
Item 7 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 9,5  PUNHO COM 46 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 11,10 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170; 
Item 8 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 10,5  PUNHO COM 46 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 11,10 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170;
Item 9 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 7,5 E PUNHO COM 70 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 15,60 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170;
Item 10 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 8,5 PUNHO COM 70 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 15,40 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170;
Item 11 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 9,5 PUNHO COM 70 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 15,60 – marca HANSCHURE 
C.A.: 1.170;
Item 12 - LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM PVC, FORRADA. TAMANHO 10,5 PUNHO COM 70 CM, 
COR VERDE, PARA PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO NO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, valor unit. 
R$ 15,60 – marca HANSCHURE C.A.: 1.170.
LOTE 33 – LUVA EM LÁTEX
Item 1 - LUVA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO,TAMANHOS P, 
valor unit. R$ 1,83 – marca DANNY C.A.: 13.301;
Item 2 - LUVA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO,  TAMANHOS M, 
valor unit. R$ 1,83 – marca DANNY C.A.: 13.302;
Item 3 - LUVA DE LATEX DE BORRACHA NATURAL FORRADA COM FLOCOS DE ALGODÃO,  TAMANHOS G, 
valor unit. R$ 1,83 – marca DANNY C.A.: 13.303;
Item 4 - LUVA EM MALHA TRICOTADA 4 PALMA EMBORRACHADA. LUVA DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO 
EM FIOS DE ALGODÃO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, MODELO REVERSÍVEL E PUNHO COM ELÁSTICO. 
COMPOSIÇÃO 70% ALGODÃO, 30% POLIÉSTER, TAMANHO ÚNICO, valor unit. R$ 1,73 – marca I-JHOU C.A.: 
19.545.
LOTE 36 – ÓCULOS DE PROTEÇÃO
Item 1 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS E RESPINGO DE PRODUTOS QUÍMICOS, TIPO AMPLA 
VISÃO, valor unit. R$ 21,19 – marca KALIPSO C.A.: 11.285 ;
Item 2 - ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO CONVENCIONAL, CONSTITUÍDO DE LENTES PROTETORAS 
LATERAIS E PONTE CONFECCIONADO EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO INCOLOR, HASTES 
TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DE NÁILON PRETO, ARTICULADO ATRAVÉS DE REBITES METÁLICOS 
A UM SUPORTE DE NÁILON PRETO QUE SE ENCAIXA EM ORIFÍCIOS RETANGULARES LOCALIZADOS 
NOS PROTETORES LATERAIS. ANTIESTÁTICA, ANTI-RISCOS E COM DUPLA AÇÃO ANTIEMBAÇANTE. 
FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS ANSI (EUA) CSA (CANADA), valor unit. R$ 
9,00 – marca DANNY ÁGUIA C.A.: 14.990;
Item 3 - ÓCULOS DE SEGURANÇA, CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO COM TRÊS PINOS 
(UM CENTRAL E DOIS NAS EXTREMIDADES) PARA ENCAIXE DE UM VISOR DE POLICARBONATO INCOLOR 
COM PROTEÇÃO LATERAL NA MESMA PEÇA E HASTES TIPO ESPÁTULA. HASTES CONFECCIONADAS 
DO MESMO MATERIAL DO ARCO E CONSTITUÍDAS DE DUAS PEÇAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM 
UMA DAS EXTREMIDADES FIXAS AO ARCO POR MEIO DE REBITE METÁLICO E OUTRA SEMI-HASTE 
QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE POSSUI UM PINO QUE 
PERMITE REGULAGEM DE TAMANHO EM QUATRO ESTÁGIOS; ESTA SEMI-HASTE POSSUI REVESTIMENTO 
DE BORRACHA NAS EXTREMIDADES. LENTES ANTIESTÁTICA, ÓCULOS COM VISOR INCOLOR, ANTI-
RISCO; ÓCULOS COM VISOR INCOLOR ANTIEMBAÇANTE. DEVE PODER SER UTILIZADO SOBRE ÓCULOS 
GRADUADOS. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS ANSI (EUA) CSA (CANADA), 
valor unit. R$ 8.43 – marca SUPER SAFETY SS1 C.A.: 17.345;
Item 4 - ÓCULOS DE SEGURANÇA MODELO CONVENCIONAL, CONSTITUÍDO DE LENTES PROTETORES 
LATERAIS E PONTE CONFECCIONADAS EM UMA ÚNICA PEÇA DE POLICARBONATO CINZA, TONALIDADE 
3, HASTES TIPO ESPÁTULA CONFECCIONADAS DE NÁILON PRETO, ARTICULADAS ATRAVÉS DE REBITES 
METÁLICOS A UM SUPORTE DE NÁILON PRETO QUE SE ENCAIXA EM ORIFÍCIOS RETANGULARES 
LOCALIZADOS NOS PROTETORES LATERAIS. PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, ANTIESTÁTICA, ANTI-RISCOS 



60 DIÁRIO OFICIAL DE BAURU TERÇA, 01 DE NOVEMBRO DE 2.011

E COM DUPLA AÇÃO ANTI-EMBAÇANTE. FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS 
ANSI (EUA) CSA (CANADA), valor unit. R$ 8,50 – marca SUPER SAFETY SS1 C.A.: 17.345
PRAZO:- 01 ano –– MODALIDADE:- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/11 – ASSINATURA:- 25/10/2011 – 
VALIDADE: 24/10/2012.
Bauru, 31/10/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital n.º  223/11 
- Processo n.º  37.740/11 – Modalidade: Concorrência Pública nº 016/11 - Tipo Regime de Empreitada Por Preço Global - 
Tipo Menor Preço Global por Lote – Objeto: Contratação de Serviços de Engenharia para execução de 26.370,40m² de 
pavimentação asfáltica; 6.363,52m de guias e sarjetas; 54 unidades de Rampa de Acessibilidade e 449,00m de Galeria 
de Águas Pluviais, pertencentes aos contratos de repasses firmados com a União Federal por intermédio do Ministério 
das Cidades, representada pela Caixa Econômica Federal, a serem executadas no Jardim Nova Bauru, Jardim Eldorado e 
Vila Garcia  com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que se fizer bom e necessário para 
a execução dos serviços em conformidade com as especificações e normas oferecidas pela Secretaria Municipal de Obras - 
Interessado: Secretaria Municipal  de Obras. Para ser admitido à presente Concorrência, na condição de Licitante, deverá o 
interessado protocolar e entregar na Secretaria da Administração/Divisão de Licitação, sito na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60, 
sala 02 - Jd. Santana na cidade de Bauru, estado de São Paulo, até as 15h (quinze) horas do dia 05(cinco) de dezembro de 
2011, os envelopes a que se refere o item VII do Edital. A sessão pública de abertura dos envelopes referentes à documentação 
de habilitação será realizada às 15h(quinze horas) do dia 05(cinco) de dezembro de 2011, na sala de reunião da Secretaria 
Municipal da Administração. O edital de licitação poderá ser adquirido até o dia 02/12/11 junto à Divisão de Licitações, 
telefone (014) 3235-1377, 3235-1337 ou 3235-1437 ou pelo site www.bauru.sp.gov.br a partir da primeira publicação do 
presente. 
Bauru, 31/10/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - 
Processo nº 38.526/2011 - Modalidade: Pregão Eletrônico n.º 054/11 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: 
AQUISIÇÃO NA QUANTIDADE ESTIMADA ANUAL DE: 361 (TREZENTOS E SESSENTA E UM) CARROS 
FUNCIONAIS PARA O TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 
02 (DOIS) BALDES DE 15 A 20 LITROS CADA, BOLSA PARA COLETA DE LIXO DE 90 OU 100 LITROS COM 
TAMPA E ESPREMEDOR E CAVALETE PARA ESPREMEDOR - Interessada: Diversas Secretarias. Notificamos aos 
interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente adjudicados 
em 25/10/11 pelo pregoeiro e homologado em 27/10/2011 pelo Secretário Municipal da Administração, a empresa:
S. Y. YUHARA - ME
LOTE 01 – CARRO FUNCIONAL PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE LIMPEZA
Item 1 – Carros funcionais para o transporte de materiais de limpeza com suporte para fixação de 02 (dois) baldes de 15 a 20 
litros cada, bolsa para coleta de lixo de 90 ou 100 litros com tampa e espremedor e cavalete para espremedor, valor unit. R$ 
713,00, no valor total de R$ 257.393,00 – Marca: Bralimpia;
Bauru, 31/10/11 – 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 147/11 – Processo n.º 26.297/11 - Modalidade: Concorrência Pública n.º 10/2011 – Tipo Menor 
Preço Global - Objeto: Contratação de serviços de engenharia para implantação de rede galerias de águas pluviais 
no loteamento Moradas Buriti, com o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e tudo o mais que 
se fizer bom e necessário para a execução dos serviços - Interessada: Secretaria Municipal de Obras. Notificamos aos 
interessados que o prazo de recurso expirou-se em 27/10/2011. A Comissão Permanente de Licitações marcou a sessão de 
abertura do envelope nº 02 “PROPOSTA COMERCIAL” das empresas Habilitadas: FORTPAV PAVIMENTAÇÃO 
E SERVIÇOS LTDA; FX-ENGE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA; CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO 
LTDA; J. NASSIF ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA – EPP; H. AIDAR PAVIMENTAÇÃO E OBRAS LTDA 
e  DEMOP PARTICIPAÇÕES LTDA; para o dia 03/11/2011 do corrente ano ás 15:00, na Sala de Reunião da Secretaria 
Municipal de Administração, na Av. Dr. Nuno de Assis, 14-60, Jd. Santana. Os envelopes das empresas Inabilitadas MARÉ 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, WALP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, ZENITE 
ENGENHARIA DE CONSTRUÇÕES LTDA, estão a disposição dos interessados a partir do dia 03/11/2011 ás 15:00. 
Bauru, 31/10/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - Edital 
nº 109/2011 – Processo nº 54.277/10 Ap. 4.353/11, 6.417/11, 6.603/11, 10.411/11 e 19.971/11 – Modalidade: Pregão 
Eletrônico nº 026/2011 – Pelo Sistema de Registro de Preços - Tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO 
(Quantidade Estimada Anual) DE DIVERSOS SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA de 356(trezentos e cinqüenta 
e seis) unidades de toner para diversas impressoras Lexmark; 621(Seiscentos e Vinte e Um) unidades para diversos 
cartuchos e toner;  09(nove) unidades para diversos kits’s manutenção, fotocondutor e unidade de duplex; 1374 
(um mil, trezentos e setenta e quatros) unidades para diversos cartuchos para impressoras HP e diversos insumos – 
Interessada: Todas as Secretarias, Gabinete do Prefeito e Corpo de Bombeiros. Notificamos aos interessados no processo 
licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havidos foram devidamente Adjudicados em 18/10/2011 pelo 
pregoeiro e Homologado em 24/10/2011 pelo Prefeito Municipal às empresas: 
LOTE 1 - Resumo do lote: CARTUCHOS E TONERS – HP – ORIGINAL DO FABRICANTE
EMPRESA: VS COMERCIO E REMANUFATURA DE CARTUCHOS E TONER LTDA
Item 1 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA PLOTTER, PRETO, VOLUME 69 ML, CÓD. C4844A, REND. 1430 
IMPRESSÕES, P/ HP DESIGNJET 500/500PS, valor unit. R$ 60,00;
Item 2 - CARTUCHO P/ IMPRESSORA PLOTTER HP 82, AMARELO, VOLUME 69 ML, CÓD. C4913A,  P/ HP 
DESIGNJET 815 MFP, 500, 500PS, 120, 120NR, 50PS, 20PS, 10PS, COPIER CC800PS, 800, 800PS, valor unit. R$ 46,00;
Item 3 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 11, AMARELO, VOLUME 28 ML, COD. C4838A, P/ HP 
OFFICEJET 9110, 9120, 9130, valor unit. R$ 60,00,
Item 4 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 11, MAGENTA, VOLUME 28 ML, COD. C4837A, P/ HP 
OFFICEJET 9110, 9120, 9130, valor unit. R$ 60,00;
Item 5 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 11, CIANO, VOLUME 28 ML, COD. C4836A, P/ HP 
OFFICEJET 9110, 9120, 9130, valor unit. R$ 59,00;
Item 6 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 11, PRETO, VOLUME 28 ML, COD. C4836A, P/ HP 
OFFICEJET 9110, 9120, 9130, valor unit. R$ 60,00;
Item 7 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 15, PRETO, VOLUME 25 ML, CÓD. C6615DN, REND. 
603 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 49,00;
Item 8 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 17, TRI-COLOR, VOLUME 15 ML, CÓD. C6625AN, 
REND. 430 IMPRESSÕES, P/ HP DESKJET 825C, 840C, 841C, 842C, 843C, 845C, valor unit. R$ 59,00;
Item 9 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 20, PRETO, VOLUME 28 ML, CÓD. C6614DN, REND. 
455 IMPRESSÕES, P/ HP DESKJET 610C, 612C, 630C, 632C, 640C, 642C, 648C, 656C, HP FAX 1010, 1020, 1040/XI, 
1050, valor unit. R$ 51,00;
Item 10 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 21, PRETO, VOLUME 5 ML, CÓD. C9351AL,  P/ HP 
DESKJET: D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1560, D2320, D2330, D2345, D2360, 
D2430, D2445, D2460, F335, F340, F350, F380, F1100, F2100, F2140, F2180, F2210, F2240, F4135, F4140, F4180, 3910, 
3915, 3920, 3930, 3940, OFFICEJET: J3680, 4315, MULTIFUNCIONAL: 1410, HP FAX: 1250, 3180, valor unit. R$ 33,00;
Item 11- CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 22, COLORIDO, VOLUME 5 ML, CÓD. C9352AL,  
P/ HP DESKJET: D1320, D1330, D1341, D1360, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1560, D2320, D2330, D2345, 
D2360, D2430, D2445, D2460, F335, F340, F350, F380, F1100, F2110, F2140, F2180, F2210, F2240, F4135, F4140, F4180, 
3910, 3915, 3920, 3930, 3940, HP OFFICEJET: J3680, 4315, 5605, 5610, HP MULTIFUNCIONAL: PSC1410, HP FAX: 
1250, 3180, valor unit. R$ 42,00;
Item 12 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 23, TRI-COLOR, VOLUME 30 ML, CÓD. C1823D, 
REND. 690 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 61,00;
Item 13 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 25, TRI-COLOR, VOLUME 195 ML, CÓD. 51625ª, 
REND. 167 IMPRESSÕES,  P/ HP DESKJET 310, 320, 340, 400, 420C, 500C, 540, 550C, 560C, HP DESKWRITER C, 
310, 320, 540, 550C, 560C, valor unit. R$ 46,00,

Item 14 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 26, PRETO, VOLUME 40 ML, CÓD. 51626ª, REND. 
794 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 46,00;
Item 15 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 27, PRETO, VOLUME 10 ML, CÓD. C8727AN, REND. 
220 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 34,00;
Item 16 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 28, TRI-COLOR, VOLUME 8 ML, CÓD. C8728AN, 
REND. 190 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 57,00;
Item 17 - CARTUCHO ORIGINAL HP901XL, COD. CC653AL – PRETO, VOLUME 4 ML, valor unit. R$ 70,00;
Item 18 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 901, COLORIDO, VOLUME 9 ML, CÓD. CC656AL,  
P/ HP OFFICEJET: J4540, J4550, J4580 E J4680, REND. 360 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 70,00;
Item 19 - CARTUCHO ORIGINAL IMPRESSORA HP 1200, COD. C4844A, PRETO, valor unit. R$ 60,00;
Item 20 - CARTUCHO ORIGINAL IMPRESSORA HP 1200, COD. C4836A, CIANO, valor unit. R$ 60,00;
Item 21 - CARTUCHO ORIGINAL IMPRESSORA HP 1200, COD. C4837A , MAGENTA, valor unit. R$ 60,00;
Item 22 - CARTUCHO ORIGINAL IMPRESSORA HP 1200, COD. C4838A, AMARELO, valor unit. R$ 60,00;
Item 23 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. EXTRALIFE, PRETO, VOLUME 38 ML, CÓD. 4626 (HP 
51626AL),  P/ HP DESKJET 310, 320, 340, 400, 420C, 500C, 540, 550C, 560C, HP DESKWRITER C, 310, 320, 540, 550C, 
560C, valor unit. R$ 46,00;
Item 24 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – COD. C4810A – PRETO – 8 ML, valor unit. R$ 58,00;
Item 25 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – COD. C4811A – CIANO – 8 ML, valor unit. R$ 58,00;
Item 26 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – COD. C4812A – MAGENTA – 8 ML, valor unit. R$ 58,00;
Item 27 - CABEÇOTE DE IMPRESSÃO HP 1200 – COD. C4813A – AMARELO – 8 ML, valor unit. R$ 58,00;
Item 28 - CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA, MOD. HP 29, PRETO, VOLUME 40ML, CÓD. 51629ª, REND. 
650 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 57,00;
Item 29 - CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA, MOD. HP 41, TRI-COLOR, VOLUME 39 ML, CÓD. 51641A, 
REND. 461 IMPRESSÕES, P/ HP DESKJET 820CSE, 820CXI, 850C, 855C, 870CSE, 870CXI, 1000CSE, 1000CXI, 
1100C, HP OFFICEJET PRO 1150C, HP COLOR COPIER 110, 120, valor unit. R$ 61,00;
Item 30 - CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA, MOD. HP 45, PRETO, VOLUME 42 ML, CÓD. 51645ª, 
REND. 833 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 63,00;
Item 31 - CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA, MOD. HP 49, TRI-COLOR, VOLUME 22,8 ML, CÓD. 51649ª, 
REND. 313 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 63,00;
Item 32 - CARTUCHO ORIGINAL PARA IMPRESSORA, MOD. HP 56, PRETO, VOLUME 19 ML, CÓD. C6656AN, 
REND. 450 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 33,00;
Item 33 - CARTUCHO ORIGINAL IMPRESSORA, MOD. HP 57, TRI-COLOR, VOLUME 17 ML, CÓD. C6657AN, 
REND. 391 OU 125 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 60,00;
Item 34 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 78, TRI-COLOR, VOLUME 38 ML, CÓD. C6578AN, 
REND. 970 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 73,00;
Item 35 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 92, PRETO, CÓD. C9362WN, P/ HP DESKJET 5440/V/
XI, HP PHOTOSMART 7850, HP PSC 1507, 1510/V/XI, valor unit. R$ 54,00;
Item 36 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 93, TRI-COLOR, CÓD. C9361WN, P/ HP DESKJET 
5440/V/XI, HP PHOTOSMART 7850, HP PSC 1507, 1510/V/XI, valor unit. R$ 63,00;
Item 37 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 94, L P/ HP 1610, PRETO, valor unit. R$ 45,00;
Item 38 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP 95, TRI-COLOR, P/ HP 1610, valor unit. R$ 55,00;
Item 39 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART D7160, PRETO, HP 02 C8721 WL – 10 ML, 
valor unit. R$ 65,00;
Item 40 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART D7160, AMARELO , HP 02 C8773 WL – 6 
ML, valor unit. R$ 45,00;
Item 41 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART D7160, CIANO CLARO , HP 02 C8774 WL 
– 5,5 ML, valor unit. R$ 45,00;
Item 42 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART D7160, CIANO , HP 02 C8771 WL – 4,5 ML, 
valor unit. R$ 45,00;
Item 43 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART D7160, MAGENTA CLARO , HP 02 C8775 
WL – 5,5 ML, valor unit. R$ 45,00;
Item 44 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA HP PHOTOSMART D7160, MAGENTA , HP 02 C8772 WL – 3,5 
ML, valor unit. R$ 45,00;
Item 45 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL -  CÓDIGO CE505A – FABRICANTE HP, valor unit. R$ 110,00; 
Item 46 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL – CÓDIGO CC364A – FABRICANTE HP, valor unit. R$ 210,00; 
Item 47 - TONER PARA IMPRESSORA HP – MODELO M2727 – MFP – Q7553 A, valor unit. R$ 125,00; 
Item 48 - TONER PARA IMPRESSORA HP – MODELO M4345 – MFP – Q5945 A, valor unit. R$ 270,00;
Item 49 - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA HP 1120 – MOD. CB436A – RENDIMENTO MÍNIMO DE 2000 
CÓPIAS, valor unit. R$ 85,00;
Item 50 - TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET P2055DN, valor unit. R$ 110,00;
Item 51 - CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA DESKJET HP 640C, valor unit. R$ 51,00;
Item 52 - CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA DESKJET HP 5650, valor unit. R$ 33,00;
Item 53 - CARTUCHO COLORIDO PARA IMPRESSORA DESKJET HP 5650, valor unit. R$ 60,00;
Item 54 - TONER P/IMPRESSORA HP 51X – COD. Q7551X, valor unit. R$ 194,00;
Item 55 - TONER P/ IMPRESSORA HP 92ª – COD. C4092A LASER JET 1100, valor unit. R$ 105,00;
Item 56 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP LASERJET 4L, 4ML, 4P, 4MP, PRETO, CÓD. 92274ª, REND. 
3350 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 157,00;
Item 57 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP LASERJET P4015/P4515, PRETO, CÓD. 64X – CC364X, 
REND. 24.000 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 357,00;
Item 58 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP LASERJET 5P, 5MP, 6P, 6MP, PRETO, CÓD. C3903A, 
REND. 4000 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 142,40;
Item 59 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. HP LASERJET SERIES 8100/8150, PRETO, CÓD. C4182X, 
REND. 20000 IMPRESSÕES, valor unit. R$ 295,00;
Item 60 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, PRETO, CÓD. Q2612A, REND. 2000 IMPRESSÕES,  P/ HP LASERJET 
1010, 1012, 1015, 1020, 1022 SERIES, 3015, 3020, 3030, 3050, 3052, 3055, valor unit. R$ 93,00;
Item 61 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, PRETO, CÓD. Q5942A, REND. 10000 IMPRESSÕES, HP LASERJET 
4240, 4250 SERIES, 4350 SERIES, valor unit. R$ 235,00;
Item 62 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, PRETO, CÓD. Q5949A, REND. 2500 IMPRESSÕES, P/ HP LASERJET 
1160/LE SERIES, 1320 SERIES, 3390, valor unit. R$ 95,00;
Item 63 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, PRETO, CÓD. Q6511A, REND. 6000 IMPRESSÕES, P/ HP LASERJET 
2400 SERIES (2420/2430), valor unit. R$ 152,00;
Item 64 - TONER PARA IMPRESSORA HP LASER JET P3005. MOD. Q7551A, valor unit. R$ 175,00;
Item 65 - TONER 2613 A. IMPRESSORA HP Q1334A SÉRIE BRCBO47508 – LASERJET 1300, valor unit. R$ 90,00;
Item 66 - CARTUCHO CÓDIGO 8727. PARA IMPRESSORA HP-3535, valor unit. R$ 34,00;
Item 67 - CARTUCHO CÓDIGO 656. PARA IMPRESSORA HP – PSC 1315, valor unit. R$ 57,00;
Item 68 - CARTUCHO PRETO  PARA IMPRESSORA  HP 3845, valor unit. R$ 34,00;
Item 69 - CARTUCHO COLORIDO  PARA IMPRESSORA  HP 3845, valor unit. R$ 57,00;
Item 70 - TONNER L75539 MULTIFUNCIONAL HP, valor unit. R$ 145,00;
Item 71 - KIT MANUTENÇÃO COMPLETO P/350 MIL CÓPIAS, ORIGINAL  HP P/ IMPRESSORA HP 8150DN - REF. 
C9314A, valor unit. R$ 1.800,00;
Item 72 - UNIDADE DUPLEX, ORIGINAL - HP P/IMPRESSORA HP MODELO LASERJET 8150DN, valor unit. R$ 
2.000,00; 
Item 73 - KIT MANUTENÇÃO COMPLETO PARA IMPRESSORA HP LASER P4014N – P4015N – P4515N SERIES, 
valor unit. R$ 1.800,00;
Item 74 - Kit de Manutenção da HP Laserjet 4250 110v Q5421A, valor unit. R$ 1.500,00;
Item 75 - CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA, MOID HP670 49A – PRETO, valor unit. R$ 63,00;
Item 76 - CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA, MOD HP 670 29A – COLORIDO, valor unit. R$ 58,00;
Item 77 - CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP D 1660. MOD. HP60 CC640W, valor unit. R$ 75,00;
Item 78 - CARTUCHO ORIGINAL P/IMPRESSORA HP D 1660. MOD. HP60 CC643W, valor unit. R$ 78,00;
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Item 79 - TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET HP 53ª - Q7553 A, valor unit. R$ 145,00;
Item 80 - CARTUCHO HP C5016A Nº84 BLACK 69ML, valor unit. R$ 95,00;
Item 81 - CARTUCHO HP C9427A Nº85 YELLOW 69ML, valor unit. R$ 95,00;
Item 82 - CARTUCHO HP C9426A Nº85 MAGENTA 28ML, valor unit. R$ 95,00;
Item 83 - CARTUCHO HP C9425A Nº85 CYAN 28ML, valor unit. R$ 95,00;
Item 84 - CARTUCHO HP C9429A Nº85 LIGMAGENTA 69ML, valor unit. R$ 95,00;
Item 84 - CARTUCHO HP C9428A Nº85 LIGT CYAN 69ML, valor unit. R$ 95,00;
LOTE 2 - Resumo do lote: CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS – LEXMARK – ORIGINAL DO 
FABRICANTE.
EMPRESA: INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Item 1 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. LEXMARK OPTRA E310/E312, CÓD. 13T0101, REND. 6000 
IMPRESSÕES, P/ LEXMARK OPTRA E-310, E-312, E-312L, valor unit. R$ 242,99;
Item 2 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, LEXMARK LASER MONO, PRETO, ALTO RENDIMENTO 
(APROXIMADAMENTE 30000 IMPRESSÕES), COM OS MODELOS: W840, W840N, W840DN. SÉRIE W84020H, 
valor unit. R$ 524,66;
Item 3 - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E342N, REF. 24018SL, ORIGINAL DO 
FABRICANTE, valor unit. R$ 96,12;
Item 4 - TONER ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. LEXMARK T430, PRETO, CÓD. 12A8425 P/ LEXMARK T430, 
valor unit. R$ 316,27;
Item 5 - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK E120N - REF. 12018SL, valor unit. R$ 84,46;
Item 6 - TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA LEXMARK COD. 12A7400– PEÇA, valor unit. R$ 177,66;
Item 7 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 25, COLORIDO, CÓD. 15M0125, P/ LEXMARK 
Z42, Z43, Z45, Z45SE, Z51, Z52, Z53, X63, X125, ALL-IN-ONE X4250, ALL-IN-ONE X4270, valor unit. R$ 82,04;
Item 8 - CARTUCHO ORIGNAL P/ IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 50, PRETO, VOLUME 20 ML, CÓD. 17G0050, 
P/ LEXMARK Z12, Z22, Z32, PHOTO JETPRINTERS Z715, P707, P706, Z705, Z703, valor unit. R$ 44,67;
Item 9 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 60, COLORIDO, VOLUME 15 ML, CÓD. 
17G0060, P/ LEXMARK Z12, Z22, Z32, valor unit. R$ 44,67;
Item 10 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 75, PRETO, CÓD. 12A1975,  P/ LEXMARK 
Z42, Z43, Z45, Z45SE, Z51, Z52, Z53, X63, X125, ALL-IN-ONE X4250, ALL-IN-ONE X4270, valor unit. R$ 67,85;
Item 11 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 82, PRETO, VOLUME 20,5 ML, CÓD. 
18L0032, P/ LEXMARK Z55, Z55SE, Z65, Z65N, X5150, X6170, valor unit. R$ 44,67;
Item 12 - CARTUCHO ORIGNAL P/ IMPRESSORA, MOD. LEXMARK 83, COLORIDO, VOLUME 14,5 ML, CÓD. 
18L0042, P/ LEXMARK Z55, Z55SE, Z65, Z65N, X5150, X6170, valor unit. R$ 44,67;
Item 13 - CARTUCHO ORIGINAL, CÓD. 10N0026. IMPRESSORA LEXMARK 1200 COLORIDO, valor unit. R$ 31,00;
Item 14 - CARTUCHO ORIGINAL, CÓD. 10N0016. IMPRESSORA LEXMARK 1200 PRETO, valor unit. R$ 29,69;
Item 15 - CARTUCHO ORIGINAL IMPRESSORA LEXMARK Z55 - COD.18L0032 – PEÇA, valor unit. R$ 67,08;
Item 16 - CARTUCHO ORIGINAL IMPRESSORA LEXMARK Z55 - COD.18L0042 – PEÇA, valor unit. R$ 75,55;
Item 17 - CARTUCHO ORIGINAL DE TONER ORIGINAL, DE ALTO RENDIMENTO PARA IMPRESSORA 
LEXMARK MODELO X363DN - CÓDIGO X264h11G – PEÇA, valor unit. R$ 521,12;
Item 18 - CARTUCHO ORIGINAL DE TONER ORIGINAL, DE ALTO RENDIMENTO PARA IMPRESSORA 
LEXMARK MODELO X204N- CÓDIGO X264H11G – PEÇA, valor unit. R$ 521,12;
Item 19 - KIT FOTOCONDUCTOR CÓD. W84030H, ORIGINAL LEXMAK  P/ IMPRESSORA LEXMARK W840, valor 
unit. R$ 510,62;
Item 20 - KIT MANUTENÇÃO COMPLETO P/300 MIL CÓPIAS, ORIGINAL LEXMARK P/ IMPRESSORA LEXMARK 
W 840 - REF. W84020H, valor unit. R$ 527,99;
LOTE 3 - Resumo do lote: CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA – KYOCERA– ORIGINAL DO 
FABRICANTE.
EMPRESA: CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA
Item 1 - TONER MICROFONE CERAMIC TK 70 KYOCERA MITA, ORIGINAL PARA IMPRESSORA FS-9100 E 9500, 
valor unit. R$ 348,75;
Item 2 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, DE ALTO RENDIMENTO PARA IMPRESSORA KYCERAMITA / 
FS2000D - CÓDIGO TK312ST– PEÇA, valor unit. R$ 277,76;
Item 3 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, DE ALTO RENDIMENTO PARA IMPRESSORA KYCERA FS 2020D - 
CÓDIGO TK 342 – PEÇA, valor unit. R$ 277,76;
Item 4 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, PARA IMPRESSORA KYOCERA FS C5015 N,  CÓDIGO TK 522K 
(PRETO), valor unit. R$ 277,76; 
Item 5 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, PARA IMPRESSORA KYOCERA FS C5015 N,  TK 522Y (AMARELO), 
valor unit. R$ 277,76;
Item 6 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, PARA IMPRESSORA KYOCERA FS C5015 N,  TK 522C (AZUL), valor 
unit. R$ 277,76;
Item 7 - CARTUCHO DE TONER ORIGINAL, PARA IMPRESSORA KYOCERA FS C5015 N,  TK 522M (MAGENTA), 
valor unit. R$ 277,76;
LOTE 4 - Resumo do lote: CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS – XEROX – ORIGINAL DO 
FABRICANTE.
EMPRESA: AIRTON PONTES PACHECO – ME
Item 1 - CARTUCHO TONER CÓD. 113R00668, ORIGINAL XEROX, P/ IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO 
PHASER 5500, valor unit. R$ 450,00;
Item 2 - CARTUCHO DE FOTORRECEPTOR CÓD. 113R00670, ORIGINAL XEROX, P/ IMPRESSORA MARCA 
XEROX MODELO PHASER 5500, valor unit. R$ 610,00;
Item 3 - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL  XEROX – PHASER 3200 MFP - REF. 
113R00735, valor unit. R$ 181,30;
Item 4 - KIT MANUTENÇÃO COMPLETO (FUSOR, ROLO DE TRANSFERÊNCIA E 15 ROLOS DE ALIMENTAÇÃO) 
CÓD. 109R00731, ORIGINAL XEROX P/ IMPRESSORA MARCA XEROX MODELO PHASER 5500, valor unit. R$ 
1.653,65;
LOTE 5 - Resumo do lote: TONER PARA IMPRESSORA – BROTHER – ORIGINAL DO FABRICANTE.
EMPRESA: GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
Item 1 - TONER ORIGINAL DO FABRICANTE P/ MULTIFUNCIONAL BROTHER, MOD. TN 350, REND. P/ 2500 
IMPRESSÕES, C/ DCP7020, FAX2820, FAX2920, HL2040, HLL2070N, MFC7220, MFC7225N, MFC7420, MFC 7820N, 
valor unit. R$ 81,30;
LOTE 6 - Resumo do lote: CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORA – SAMSUNG – ORIGINAL DO 
FABRICANTE.
EMPRESA: CLICK DATA BRASIL INFORMATICA LTDA
Item 1 - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG, MOD. SCX-4720D5, PRETO, 
REND. P/ 5000 IMPRESSÕES, C/ SAMSUNG SCX 4720FN, valor unit. R$ 230,00;
Item 2 - CARTUCHO ORIGINAL DE TONER ORIGINAL, PARA IMPRESSORA SAMSUNG - CÓDIGO ML-2010D3 
– PEÇA, valor unit. R$ 169,05;
Item 3 - TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA SAMSUNG COD. SCX - 4720D3 – CARTUCHO, valor unit. R$ 258,75;
Item 4 - TONER ORIGINAL P/IMPRESSORA SAMSUNG COD. SCX - 4720D5 – CARTUCHO, valor unit. R$ 258,75;
Item 5 - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG COLOR LASER MFP CLX 3170. CLT-Y409S 
(AMARELO), valor unit. R$ 118,65; 
Item 6 - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG COLOR LASER MFP CLX 3170. CLT-M409S 
(MAGENTA), valor unit. R$ 115,00;
Item 7 – TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG COLOR LASER MFP CLX 3170. JC 61 – 02329 A (1/4) 
AZUL, valor unit. R$ 118,65;
Item 8 - TONER ORIGINAL PARA IMPRESSORA SANSUNG COLOR LASER MFP CLX 3170. CLT-K409S(PRETO), 
valor unit. R$ 118,65;

LOTE 7 - Resumo do lote: CARTUCHOS PARA IMPRESSORA – CANON – ORIGINAL DO FABRICANTE.
EMPRESA: MALV DO BRASIL DISTRIBUICAO E IMPORTACAO LTDA
Item 1 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA , PRETO, VOLUME 27 ML, CÓD. BC-02,  P/ CANON BJ-100, BJ-
200/E/EX, BJC-210, BJC-240 SERIES, BJC-250 SERIES, BJC-1000 SERIES, valor unit. R$ 76,00;
Item 2 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, MOD. CANON, PRETO, VOLUME 44 ML, CÓD. BC-20, valor 
unit. R$ 98,00;
Item 3 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA, TRI-COLOR, VOLUME 24 ML, CÓD. BC-05,  P/ CANON BJC-
210, BJC-240 SERIES, BJC-250 SERIES, BJC-1000 SERIES BJ-100, BJ-200, BJ-200E, BJ-200EX, BJ-230, valor unit. R$ 
94,00;
Item 4 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA CANON IP1200, PRETO, VOLUME 16 ML, CÓD. PG40, COM IP 
1600, IP 1700, IP 1800, IP 1900, valor unit. R$ 56,90;
Item 5 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA CANON IP1200, COLOR, VOLUME 12 ML, CÓD. CL41, COM IP 
1300, IP 1600, IP 1700, valor unit. R$ 65,00;
Item 6 - CARTUCHO ORIGINAL P/ IMPRESSORA CANON, PRETO, VOLUME 27 ML, CÓD. BC-02,  COM BJ-100, 
BJ-200, BJC-200, valor unit. R$ 76,00;
LOTE 8 - Resumo do lote: TONER E TAMBOR FAX – PANASONIC – ORIGINAL DO FABRICANTE. 
EMPRESA: SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA
Item 1 - TAMBOR ORIGINAL P/ FAX PANASONIC KX-FL513 COD. KX-FA84A-PC, valor unit. R$ 540,00;
Item 2 - TONER ORIGINAL P/ FAX PANASONIC KX-FL513 CÓD. KX-FA83A- PEÇA, valor unit. R$ 160,00;
Item 3 - PANASONIC KX-MB783BR MULTIFUNCIONAL LASER COM REDE.TONER PANASONIC KX – FAT 92 
A, valor unit. R$ 70,00;
Item 4 - PANASONIC KX-MB783BR MULTIFUNCIONAL LASER COM REDE. BASE PARA CIINDRO KX-FAD 93, 
valor unit. R$ 285,00;
LOTE 10 - Resumo do lote: CDS, DVD-R, DISQUETES, MOUSES, TECLADOS E TELAS DE PROTEÇÃO 
EMPRESA: WORK VIX COMERCIO DE INFORMATICA LTDA – ME
Item 1 - CD-R, DISCO VIRGEM P/ GRAVAÇÃO, 700 MB, 80 MINUTOS, VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 48X, 
LACRADO COM CX. – MARCA: MAXPRINT, valor unit. R$ 2,50;
Item 2 - CD-RW, DISCO VIRGEM, REGRAVÁVEL, 700 MB, 80 MI., VELOCIDADE DE GRAVAÇÃO DE 12X. 
LACRADO COM CX. – MARCA: MAXPRINT¸ valor unit. R$ 3,00;
Item 3 - DISQUETE 100MB P/ ZIP DRIVE. – MARCA: IOMEGA, valor unit. R$ 200,00;
Item 4 - DISQUETE 250MB P/ ZIP DRIVE. – MARCA: IOMEGA, valor unit. R$ 300,00;
Item 5 - DISQUETE 3.5, 1,44 MB, 2 HD.. CAIXA C/ 10 UNIDADES. – MARCA: PENGO, valor unit. R$ 10,00;
Item 6 - MOUSE COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TECNOLOGIA ÓPTICA, CONEXÃO USB, 
RESOLUÇÃO 400 DPI, TAXA DE IMAGEM DE 1500 FRAMES POR SEGUNDO, DISPOSITIVO DE ROLAGEM 
SCROLL, 02 BOTÓES, COR “PRETO”, COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 36 MESES. 
CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA ELETRÔNICA. 
– MARCA: LEADERSHIP, valor unit. R$ 12,00;
Item 7 - MOUSE PAD. – MARCA: LEADERSHIP, valor unit. R$ 30,00;
Item 8 - TECLADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: CONEXÃO USB; LAYOUT ABNT2, 
BOTÃO “INICIAR” DO WINDOWS COR “PRETO”, COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA E XP, GARANTIA 
36 MESES. CARACTERISTICAS A SEREM COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGO ANEXO À PROPOSTA 
ELETRÔNICA. – MARCA: LEADERSHIP, valor unit. R$ 25,00;
Item 9 - TELA PROTETORA ANTI-REFLEXO, ANTI-BRILHO P/ MONITOR 14/15”. – MARCA: LEADERSHIP, valor 
unit. R$ 10,23;
Item 10 - DVD-R GRAVÁVEL 4.7 GB. – MARCA: MAXPRINT, valor unit. R$ 1,00;
LOTE 11 - Resumo do lote: CARTUCHO CÓDIGO 42103001. PARA IMPRESSORA OKI.
EMPRESA: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA
Item 1 - CARTUCHO ORIGINAL CÓDIGO 42103001. PARA IMPRESSORA OKI B4100/B4200/B4300, valor unit. R$ 
141,50.
Bauru, 31/10/11 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações.

NOTIFICAÇÃO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU – Edital           
nº 229/2011 - Processo n.º 40.997/2011 - Modalidade: Pregão Presencial n.º 091/2011 – TIPO MENOR PREÇO POR 
LOTE - Objeto: AQUISIÇÃO DE 70 Troféus Boa Praça. – Interessada: Secretaria Municipal do Meio Ambiente. 
Notificamos aos interessados no processo licitatório epigrafado que o julgamento e a classificação havido foi devidamente 
Adjudicado pela pregoeira em 31/10/2011 e Homologado em 31/10/2011, pelo Secretário Municipal do Meio Ambiente à 
empresa: COMERCIAL GENOVA LTDA ME.
LOTE 01 - Item 01 - AQUISIÇÃO DE 70 Troféus Boa Praça, contendo visor em placa acrílica verde transparente, código 
VD 1511, espessura 0,5 cm, dimensão de 8,00mx12,5cm (composição em duas placas com recorte em router CNC), Base com 
encaixe para visor em placa acrílica verde transparente, código VD 1511 e com Base Lisa em placa acrílica verde transparente, 
código VD1511. MARCA El Cril, valor unit. R$ 84,28; – valor total do lote R$ 5.899,60.
Bauru, 31/10/2011 – Érika Maria Beckmann Fournier – Diretora da Divisão de Licitações. 

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE
Processo: 50.754/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 040/2011 – Objeto: Aquisição de 26 (vinte e seis) jogos de 
amortecedores para os veículos da frota da Secretaria Municipal de Saúde. Aberto no dia: 25/10/2011 às 10 h. A Comissão 
Permanente de Licitação resolve Classificar a proposta de menor preço global  apresentada, ficando assim:
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.: Item 01 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - PARATI - ANO 2006/2010 - 
UNIDADE à R$ 87,00 – Totalizando R$ 1.914,00; Item 02 - AMORTECEDOR TRASEIRO - PARATI - ANO 2006/2010 
– UNIDADE à R$ 88,00 – Totalizando R$ 1.936,00; Item 03 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL - ANO 2006 – 
UNIDADE à R$ 87,00 – Totalizando R$ 174,00; Item 04 - AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL - ANO 2006 – UNIDADE 
à R$ 79,00 – Totalizando R$ 158,00; Item 05 - AMORTECEDOR DIANTEIRO - GOL - ANO 2010 – UNIDADE à R$ 
87,00 – Totalizando R$ 174,00; Item 06 - AMORTECEDOR TRASEIRO - GOL - ANO 2010 – UNIDADE à R$ 79,00 – 
Totalizando R$ 158,00. Valor dos Itens Ganhos: R$ 4.514,00.
Abre–se a contar desta data, prazo para eventuais Recursos, conforme Artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93.
Bauru, 31/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão de Compras e Licitações – S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Processo: 48.662/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 051/2011 – Objeto:
Contratação de empresa especializada para confecção e instalação de toldos com fornecimento de todo material necessário. 
A abertura dar-se-á no dia 10/11/2011 às 10h. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e 
Licitações, Rua José Aiello n.º 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 31/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.

NOTIFICAÇÃO DE ABERTURA - ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE.
Processo: 41.235/2011 – Modalidade: Carta Convite n.º SMS 052/2011 – Objeto: – contratação de empresa especializada 
para confecção e instalação de portão de alumínio com fornecimento de todo material necessário. A abertura dar-se-á no dia 
11/11/2011 às 10h. O Edital completo e informações poderão ser obtidos na Divisão de Compras e Licitações, Rua José Aiello 
n.º 3-30, fone (14) 3104-1463, ou pelo site www.bauru.sp.gov.br.
Bauru, 31/10/2011 – compras_saude@bauru.sp.gov.br
Sarita de Barros – Diretora da Divisão Compras e Licitações- S.M.S.
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Seção IV
Autarquias e Empresa Pública
COHAB - Companhia de Habitação 
Popular de Bauru

Edison Bastos Gasparini Júnior
Diretor Presidente

Horário de atendimento:  8h - 12h das  14h - 18h
Endereço:  Avenida Nações Unidas 30-31

Telefone Geral:  3235-9222
CEP:  17011-105

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

PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO
ADITAMENTO CONTRATUAL (Processo nº 3115/2011) – Aditamento ao contrato de prestação de 
serviços de assistência à saúde, de 24 de julho de 2010, processo nº 3089/2009 PI, pregão eletrônico nº 
01/2010. CONTRATANTE: Companhia de Habitação Popular de Bauru. CONTRATADA: Unimed Bauru 
Coopertativa de Trabalho Médico. OBJETO: prorrogação do prazo contratado por 12 meses e reajuste do 
preço contratado, passando o preço mensal per capita a ser de R$ 88,06. FUNDAMENTO: art. 57, IV, da 
Lei n. 8.666/93. ASSINATURA: 13/09/2011. 

DAE 
Departamento de Água e Esgoto 

André Luiz Andreoli
Presidente

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.b

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

corregedoria@daebauru.com.br

Corregedoria Geral Administrativa e Disciplinar
Processo de Sindicância Administrativa

nº CGAD-012/2011, de 25Jul11

Súmula de Decisão
Súmula de Decisão do Presidente do Conselho Administrativo do Departamento de Água e Esgoto de 
Bauru, Dr. André Luiz Andreoli, nos Autos do Processo de Sindicância Administrativa n° CGAD-
012/11, de 25Jul11, arquivar o Processo, com fundamento no artigo 64, in fine, da Lei Municipal n° 
3.781/94, de 21Out94.
Bauru,14 de setembro de 2011.

Portarias da Presidência:
Portaria nº 425/2011-DAE:
NOMEANDO, os servidores Sra. Rosileidi Chicotti Machado, RG nº 9250197, Sra. Adélia Celestino 
Barbosa, RG nº 13908779, Sra. Cristiane Burin, RG nº 184778384, Sra. Iracema de Carvalho Araujo, 
RG nº 33351950-4,  para em COMISSÃO, sob a Presidência da primeira, realizarem Concurso Público 
para o preenchimento de 01  (uma) vaga, e as que por ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de  
COZINHEIRO I, Referência 03.
Bauru, 13 de setembro de 2011.

Portaria nº 426/2011-DAE:
NOMEANDO, os servidores Sr. Luiz Gustavo Batista de Sousa, RG nº 27508002-x, Sra. Ana Neri Kanabara 
Lipi, RG nº 9490793, Sr. Elton amaro Rodrigues Mateus, RG nº 264277107, Sr. Gilmar Alves Camargo, 

EMDURB - Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural

Antonio Mondelli Júnior
Presidente

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

RG nº 92823403, e Sra. Tatiana Almeida Nunes Silveira, RG nº 301420166, para em COMISSÃO, sob a 
Presidência do primeiro, realizarem Concurso Público para o preenchimento de 01  (uma) vaga, e as que por 
ventura vierem a ocorrer, para o cargo efetivo de  TORNEIRO MECÂNICO I, Referência 09.
Bauru, 13 de setembro de 2011. 

CONCURSO PÚBLICO 2011 - DAE
TORNEIRO MECÂNICO I

JULGAMENTO DE RECURSO

Processo Administrativo n.º 9034/2011
 A Comissão de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru, face ao recurso 
impetrado pelo candidato VITOR HUGO DOS SANTOS SOUTO, RG 9139655, através do Processo 
Administrativo n.º 9034/2011, após análise da solicitação decidiu dar provimento à solicitação, deferindo a 
inscrição para o Concurso Público em questão, habilitando-o para o certame. 
 Bauru, 31 de outubro de 2011.

A Comissão

CONCURSO PÚBLICO 2011
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A PROVA OBJETIVA

CARGOS: ALMOXARIFE I, COZINHEIRO I 
E TORNEIRO MECÂNICO I

 As Comissões de Concurso Público do Departamento de Água e Esgoto de Bauru informam 
que a Prova Objetiva do Concurso Público de ALMOXARIFE I, COZINHEIRO I E TORNEIRO 
MECÂNICO I será realizada:
DATA: 06 de NOVEMBRO de 2011 (domingo)
LOCAL: EMEF Cônego Anibal Difrância, Alameda Manoel Figueiredo, nº 01-20, Parque São 
Geraldo.
 Conforme Capítulo V- DA PRESTAÇÃO DAS PROVAS do Edital:
- O candidato deverá apresentar-se às 13h30min, munido de documento de identidade (RG) original, 
comprovante de inscrição, caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha.
- A prova terá início às 14h00min e término às 17h00min, ou seja, TERÁ A DURAÇÃO MÁXIMA DE 3,0 
(TRÊS)  HORAS, conforme capítulo IV, subitem 1.1.2.
- Os portões serão fechados às 13h45min, não sendo permitida, em hipótese alguma, a entrada de 
candidatos no local da realização de prova após este horário.
 Bauru, 21 de outubro de 2011.
   As Comissões

Concurso Público de Motorista I – 2011
Desclassificação

O Serviço de Recursos Humanos informa a Desclassificação do Sr. Hermes José Emídio, portador do 
RG nº 16829548-SSP-SP, convocado em 11/08/2011  através de publicação no Diário Oficial de Bauru,  
impossibilitando sua nomeação e posse no cargo de Motorista I, por não atendimento às condições previstas 
na letra “h” do item 3 do Capítulo II-Das Inscrições, do Edital nº 009/2010-DAE, e considerando também 
o Capítulo X – do provimento do cargo, item 4, letra “a” e letra “e”, Capítulo XI- das Disposições Finais, 
item 2, do referido Edital do Concurso Público realizado através do processo nº 8163/2010-DAE, neste 
Departamento de Água e Esgoto de Bauru, pois a Perícia Médica pré-admissional realizada considerou o 
candidato  inapto ao cargo de motorista I, de acordo com processo nº 8412/2011-DAE.
Bauru, 31 de outubro de 2011.

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, em 
face a Lei nº. 4.566/00, que os recursos administrativos abaixo discriminados, serão apreciados em Reunião 
dia 09 de novembro 2011 (quinta-feira), a partir das 17:30 horas, na ordem relacionada, no TERMINAL 
RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, s/n°, a saber:

01-21227/11 08-21236/11 15-21243/11
02-21228/11 09-21237/11 16-21244/11
03-21229/11 10-21238/11 17-21245/11
04-21230/11 11-21239/11 18-21247/11
05-21232/11 12-21240/11 19-21249/11
06-21233/11 13-21241/11 20-21250/11
07-21235/11 14-21242/11

Bauru, 01 de Novembro de 2011
Presidente da  JARI

COMUNICADO
A primeira Junta Administrativa de Recursos de Infrações do Município de Bauru/SP COMUNICA, que 
os recursos administrativos Intempestivos abaixo discriminados,ou seja, foram protocolados fora do prazo 
legal, conforme art. 285, parágrafo 2º do CTB, constará na pauta da reunião do dia 09 de novembro de 
2011 (quinta-feira), a partir das 17:30 horas, no TERMINAL RODOVIÁRIO, Praça João Paulo II, S/
Nº, a saber:



63DIÁRIO OFICIAL DE BAURU  TERÇA, 01 DE NOVEMBRO DE 2.011

01-21231/11
02-21248/11

Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da JARI

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2011
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 028/11 – Processo nº 6384/11, regime menor preço. Abertura da sessão em 16/11/2011 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 para eventual aquisição de ÓLEOS, LUBRIFICANTES, ESTOPAS 
E GRAXA, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados no ANEXO I deste 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 8h às 12h e das 13h às 17hs, informações 
sobre o edital: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (014) 3233-9040.
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2011
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 032/11 – Processo nº 6523/11, regime menor preço. Abertura da sessão em 17/11/2011 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 para eventual aquisição de DESINFETANTE, CLORO, 
DETERGENTE E SABONETE LÍQUIDO, que encontram-se detalhadamente descritos e especificados 
no ANEXO I deste 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 8h às 12h e das 13h às 17hs, informações 
sobre o edital: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (014) 3233-9040.
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Comissão de Licitação.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2011
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 026/11 – Processo nº 5588/11, regime menor preço. Abertura da sessão em 17/11/2011 às 14 hs, na Praça 
João Paulo II s/nº, Jd. Santana – Bauru – SP, sala de Reuniões da EMDURB, quando se dará recebimento 
e abertura das propostas para eventual aquisição de TONERS, CARTUCHOS, REMANUFATURA DE 
TONER, FITA, TAMBOR, KIT E FUSOR PARA IMPRESSORA, que encontram-se detalhadamente 
descritos e especificados no ANEXO I deste 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 8h às 12h e das 13h às 17hs, informações 
sobre o edital: martasouza@emdurb.com.br, ou pelo Fone (014) 3233-9040.
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Comissão de Licitação.

NOTIFICAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO
Processo nº 5326//11    -    Pregão Presencial nº 014/11
Notificamos aos interessados no processo em epígrafe que após abertura dos envelopes nº 01 “Propostas 
de Preços” da única empresa participante TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A, que após 
negociação restou o valor mensal de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinqüenta reais), visto que este valor 
encontra-se abaixo da média orçada pela administração. Dando prosseguimento foi aberto o envelope de nº 
02 “Documentos de Habilitação”, após conferência, o pregoeiro decidiu HABILITÁ-LA e DECLARÁ-LA 
vencedora do item. Não havendo proponentes para manifestar intenção de interposição de recursos quanto 
à classificação e habilitação previsto na Lei 10.520/02. O pregoeiro decidiu ADJUDICAR o referido item 
ao seu vencedor. 
Objeto: Prestação de Serviço de acesso dedicado (link de Rede IP). Período 12 (doze) meses.
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Comissão de Licitação.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 33658
Contratante: EMDURB. Contratada: CLIC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.
Objeto: 530 un. Lâmpadas Incandescentes 100W x 127V, filamentos reforçados. 
Cond. Pagamento: 30 dias da entrega. 
Assinatura: 26/10/11
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033659
Processo nº 2449/09     -       Pregão Presencial nº 012/09
Contratante: EMDURB – Contratada: ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA.
Objeto: Serviço de ativação e manutenção de faixas, no período de 21/07/11 à 20/08/11.
Valor Total: R$ 26.067,16
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao serviço.
Assinatura: 26/10/11.
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033660
Processo nº 2449/09     -       Pregão Presencial nº 012/09
Contratante: EMDURB – Contratada: ENGEBRAS S/A INDÚSTRIA COMÉRCIO E 
TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA.
Objeto: Serviço de ativação e manutenção de faixas, no período de 21/08/11 à 20/09/11.
Valor Total: R$ 26.244,15
Cond. Pagamento: 10º dia útil do mês subseqüente ao serviço.
Assinatura: 26/10/11.
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033
Processo nº 7549/11  -   Pregão para Registro de Preços nº 031/11
Contratante: EMDURB – Contratada: ML DA SILVEIRA ME.
Objeto: 480 rl. Papel higiênico (rolo com 300 mts.).
Valor Total: R$ 912,00
Condições de Pagamento: 30 dias da entrega.
Assinatura: 26/10/11
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 33662
Processo nº 2017/11  -  Pregão para Registro de Preços nº 004/11
Contratante: EMDURB
Contratada: BEXTRO EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO S.A.
Objeto: 005 unidades de Macacão de segurança, tamanho único
Valor Total: R$ 236,00
Condições de Pagamento: 30 (trinta) dias da entrega
Assinatura: 26/10/11.
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB.

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033666
Processo nº 3436/11  -   Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA. 
Objeto: 088 un. Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB entre 
as cidades de Bauru-Piratininga.
Valor Total: R$ 228,80 
Assinatura: 27/10/11
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033669
Processo nº 2130/11         -              Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratadas: TRANSURB – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS  DE 
TRANSPORTES COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP.
Objeto: 1.382 un. Vale transportes das linhas municipais urbanas, para atender os funcionários da EMDURB.
Valor Total: R$ 3.109,50
Assinatura: 27/10/11
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033672
Processo nº 3436/11  -   Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA. 
Objeto: 144 un. Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB entre 
as cidades de Bauru-Piratininga.
Valor Total: R$ 374,40 
Assinatura: 27/10/11
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033673
Processo nº 3436/11  -   Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EXPRESSO DE PRATA LTDA. 
Objeto: 286 un. Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB entre 
as cidades de Bauru-Duartina.
Valor Total: R$ 1.515,80
Assinatura: 27/10/11
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033674
Processo nº 3436/11  -   Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratada: EMPRESAS REUNIDAS PAULISTA DE TRANSPORTES LTDA. 
Objeto: 040 un. Vale transporte de linhas intermunicipais suburbanos aos funcionários da EMDURB entre 
as cidades de Bauru-Piratininga.
Valor Total: R$ 172,00 
Assinatura: 27/10/11
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 033675
Processo nº 2130/11         -              Inexigibilidade
Contratante: EMDURB. Contratadas: TRANSURB – ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS  DE 
TRANSPORTES COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS DE BAURU SP.
Objeto: 8868 un. Vale transportes das linhas municipais urbanas, para atender os funcionários da EMDURB.
Valor Total: R$ 19.953,00
Assinatura: 27/10/11
Bauru, 01 de Novembro de 2011.
Presidente da EMDURB

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

Vanderlei Aparecido Tomiati  
Presidente
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www.funprevbauru.com.br
 Criada pela Lei 4830b de 17 de maio de 2002, tem como objetivo gerir Regime de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru da Administração Direta Autarquia Fundacional e da Câmara e os recursos 
Previdenciários.

HORÁRIOS E LOCAL DE ATENDIMENTO
Rua Rio Branco, nº 19-31, Vila América, CEP 17040-037

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

TELEFONES
Administrativo – 3223-7071
Previdenciário – 3227-1444

Benefícios – 3223-7719
Financeiro e Contabilidade 3223-7000

Jurídico e CPD – 3223-7901
Presidente e Imprensa – 3223-6433

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

-beneficios@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.

Divisão Previdenciária - Perícia Médica

Concessão de Auxílio Doença:

Nome Matrícula Inicial Período
 (dias) Término

Célia Regina Bonini Ballaminut 25.1300 14/10/11 45 27/11/11
Marta Regina Baravieira Macedo 25.846 18/10/11 45 01/12/11
Sebastiana Antunes de Castro 28.611 29/10/11 30 27/11/11
Amanda Plana Simões 25.551 28/10/11 40 06/12/11
Eny Soares Gregório 25.509 28/10/11 60 26/12/11
Osmabio Barbosa 12.941 26/10/11 90 23/01/12
Rosimeire Moya Martins 20.563 30/10/11 46 14/12/11
Paulo Roberto Silva 23.236 17/10/11 08 24/10/11
Silvia Elena da Silva 12.336 25/10/11 60 23/12/11
Vilma Aparecida Bertuzzo Castanheira 28.025 14/10/11 30 12/11/11
Silvio Luiz Batista 13.077 28/10/11 90 25/01/11
Airton José da Silva 25.750 11/10/11 50 29/11/11
Osmar Aparecido de Castro 29.853 24/10/11 30 22/11/11
João Carlos Arcanjo 22.924 25/09/11 60 23/11/11
Vanderlei Noris 25.860 29/09/11 60 27/11/11
Irene Rossito Alves da Silva 28.023 26/10/11 30 24/11/11
Edna da Silva Nascimento 14.517 26/10/11 60 24/12/11
Otavio Calmon Borges 13.352 26/10/11 90 23/01/12
Dulce Alice de Lima Vicente 13.177 14/10/11 45 27/11/11
Luiz Fernando Zuicker da Silva Filho 100.921 21/10/11 30 19/11/11

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:
Marta Regina Baravieira Macedo Secretaria de Educação 02/12/11
Zely do Carmo Padulha Secretaria de Educação 28/10/11
Amanda Plana Simões Secretaria de Saúde 07/12/11
Eny Soares Gregório Secretaria de Educação 27/12/11
Rosimeire Moya Martins Secretaria Educação 15/12/11
Paulo Roberto Silva Secretaria de Administração 25/10/11
Silvia Elena da Silva Gabinete 24/12/11
Neuza Aparecida Tarossi Vitorio Secretaria de Saúde 23/10/11
Vilma Aparecida Bertuzzo Castanheira Secretaria de Educação 13/11/11

Airton José da Silva Secretaria de Obras 30/11/11
Osmar Aparecido de Castro Secretaria de Obras 23/11/11

Seção de Benefícios

Processos Deferidos:

Processo Nome Assunto
3318/2011 Evandro Silva Inclusão de dependentes 
3407/2011 Haroldo Olimpio Domingos Inclusão de dependente
3725/2011 Ana Carolina de Paula Nicolin Inscrição de segurada
3726/2011 Aparecida de Fátima Pereira Inscrição de segurada

3728/2011 Fernando de Souza Inscrição de segurada e inclusão de 
dependente

3756/2011 Matilde Aparecida Martinez da Cruz Inscrição de segurada

3755/2011 Claudia Lima de Figueiredo Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

3754/2011 Fabiana Cristina Martim dos Santos Inscrição de segurada e inclusão de 
dependentes

3753/2011 Diogo Nunes Pereira Inscrição de segurado e inclusão de 
dependentes

3752/2011 Amilton Leonardo dos Santos Inscrição de segurado
3751/2011 José Augusto Cavalcanti da Silveira Inscrição de segurado
3769/2011 Claudio Kadihara Inclusão de dependente
3770/2011 Rafaella Mereb Calhau Kadihara Inscrição de segurada e inclusão de 

dependente
3771/2011 Fábio Richard Tieppo de Paulo Inscrição de segurado e Inclusão de 

dependentes
2996/2011 Fernando de Souza Inclusão de dependente

DIVISÃO ADMINISTRATIVA

Portaria nº.195/2011: ALTERARANDO os membros da Comissão Especial do COMPREV (Compensação 
Previdenciária) nomeados através da Portaria nº.057/2011, ficando assim constituída: 

NOME:
Taila Paulina Pereira – Presidente
Michele Lazzarini Martins - Membro   
Paulo Fernando Chiuzo Fernandes –Membro

A COMISSÃO ESPECIAL acima nomeada terá a tarefa de executar todo o efetivo levantamento dos 
valores advindos da compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e o 
Regime Próprio de Previdência Municipal (RPPS).

Bauru, 26 de outubro de 2011.

PORTARIAS DA PRESIDÊNCIA

PORTARIA Nº 196/2011

APOSENTA por invalidez, a partir do dia 01 de novembro de 2011, a Sra. Maria Aparecida da Silva 
Almeida Motta, portadora do RG nº 9.914.764-6 SSP/SP e CPF/MF nº 024.262.498-70 servidora da 
Prefeitura Municipal de Bauru, no cargo efetivo de Servente de Limpeza I, padrão 1-F, com proventos 
proporcionais, conforme procedimento administrativo nº 2422/2010, uma vez atendidas às condições 
estabelecidas no artigo 40 § 1º da Constituição Federal c/c art. 86 da Lei Municipal nº 4830/2002 com a 
redação dada pela Lei Municipal nº. 5567/2008.  

Bauru, 31 de outubro de 2011.  

PORTARIA Nº 197/2011

CONCEDE pensão por morte, com efeitos retroativos a 07 de agosto de 2011, a Sra Izabel Aparecida 
Costa Henrique, portadora do RG nº. 20.745.009-2 SSP/SP e CPF/MF nº. 227.358.328-13, Sra. Janaina 
Henrique Pellegrino, portadora do RG nº 47.092.305-2, CPF/MF nº 400.603.568-39 e a Sra. Franciane 
Henrique Pellegrino, portadora do RG nº. 48.870.210-0 e CPF/MF nº 409.907.518-48 em decorrência do 
óbito do Sr. Edenilson Soares Pellegrino, portador do RG nº. 20.561.899-6 SSP/SP, matrícula funcional 
nº.  14.866, servidor ativo da Prefeitura Municipal de Bauru - PMB, conforme solicitado no procedimento 
administrativo nº. 2973/2011, uma vez atendidas às condições estabelecidas no art. 40 § 7º inciso I da 
Constituição Federal c/c art. 116 inciso II da Lei Municipal nº 4830/2002 com a redação dada pela Lei 
Municipal nº 5397/2006.  

Bauru, 31 de outubro de 2011.  

COMUNICADO
COMUNICAMOS o falecimento do Sr. Ademar Motta, portador do RG nº 6.945.599-5, matrícula 
funcional nº 20.354, servidor inativo da FUNPREV-PMB, ocorrido em 22/10/2011. 
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